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Woordje van...

Woordje van...
Filip Willen, penningmeester Aquatropica
Warm , warmer, warmst ...
Hallo iedereen. We zijn terug na een zeer intense
en warme verlofperiode. Met temperaturen tegen
de 40 graden gedurende enkele dagen, kunnen we
gerust  stellen  dat  we  voortreffelijke  vakantiemaanden achter de rug hebben. Dit hoofdzakelijk
voor de mensen die niet moesten werken bij dergelijke temperaturen. Het was een totaal ander verhaal  voor  diegenen  die  wel  moesten  werken  bij
deze  tropische  temperaturen.  Arbeid  verrichten
onder deze omstandigheden dwingt respect af. Het frequenter voorkomen van
deze hete zomers doet de vraag naar het invoeren van een siësta opwellen.
Sommige weervoorspellers stellen dat tropische zomers eerder een gewoonte
dan een uitzondering worden. Dus zullen wij ons moeten aanpassen aan deze
weersomstandigheden. D enken we maar aan de b eplanting in onze tuin. We
zullen  struiken  en bomen moeten  aanplanten  die beter bestand zijn tegen
deze hoge temperaturen.
Dan rijst de vraag ... gaan we dit dan ook met onze waterbiotopen moeten
doen? Ikzelfheb het dit j aar uitgetest met mijn Endler-guppen en Chinese danio's. Bij het b egin van de warme periode heb ik een 6 -tal visjes van elke soort
uit het aquarium gehaald en in de vijver gezet. Nog nooit kreeg ik zoveel nakweek! Er zwemmen ondertussen een honderdtal guppen en danio's lustig
rond in de vijver ... Dit kon ik vaststellen na het uitvangen van de j ongen van
de elrits. Al die kleine speldenkopjes plaatste ik in een kleine uitzwembak. Zo
was ik zeker dat deze het overleefden en meteen stimuleerde ik de groei. Tot
mijn verbazing zat er zeker één danio-jong tussen.
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De hogere temperaturen en sterke zonnestralen hebben ook een minder positiefeffect op goudvissen en koi. De kleuren vervagen en de rode tint wordt
wit. In mijn vijver is het aantal witte vissen vermeerderd terwijl er minder rode
exemplaren te zien zijn, en het aantal blijft gelijk ... Dat is de reden waarom
echte koi-fanaten hun vijver overkappen met een zeil zodat de vissen in de
schaduw zwemmen. D e schaduw zorgt er ook voor dat er minder algen ontwikkeld worden.
Voor de algen was het dan weer een superzomer. Bij zeer weinig stroming én
geen verversing van water krijg j e een uitbarsting van blauwalgen. Deze zijn
slecht voor de waterkwaliteit, maar ook gevaarlijk voor mens en dier die in
aanmerking komen met deze algen.
Hopelijk is de hete zomer van 2 018 eerder p ositiefgeweest voor mens en dier.
Het bijvullen van de vijver met fris water was noodzakelijk voor onze hobbydieren en dus was het sproeiverbod van ondergeschikt belang.
Trouwens . .. j e vijver bijvullen was dit nu verboden????? Ikzelfdenk het niet en
ik heb enkel mijn vissen veel te drinken gegeven, wat wel mocht.
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Zoet water

Ringbandsnoekje
Epiplatys annulatus
Margie van der Heijden, Ons Natuurgenot Gouda
De Nederlandse naam van dit kleine visje  (max.  3,5  cm) is het ringbandsnoekje. Een naam die wel heel toepasselijk is gezien zijn uiterlijk want op een
crème ondergrond zitten een aantal brede bruine b anden. Verder hebben ze
allemaal  schitterende  blauwe  iriserende  ogen  en  het  mannetje  heeft  een
prachtige staartvin, die in het midden geel-oranje van kleur is, daaromheen
zie j e soms een blauwe lijn gevolgd door een rood ofbruine lijn met daaromheen vleugelachtige doorzichtige vinnen, die ze opzetten bij gevaar ofbij het
pronken naar een ander mannetje.
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Zoet water
De Epiplatys

annulatus komt voor in West-Afrika, waar ze vooral gevonden
worden in stilstaande wateren en kleine riviertjes in Liberia, Guinee en Sierra
Leone. Ze geven de voorkeur aan rustige ondiepe delen waar veel beschermende overhangende planten zijn en gaan zo hoog mogelijk “hangen” onder
het wateroppervlak. In de natuur voeden ze zich met kleine insecten die in het
water zijn gevallen.
De eerste exemplaren van de Epiplatys

annulatus kwamen pas in  1955 naar
Europa terwijl hij toch al in  1915 door een zekere G.A. Boulenger was beschreven. Dit visje b ehoort tot de familie van de  cyprinodontidae * (tandkarper) en wordt gezien als killivisje. Het is een vis die al heel wat namen
heeft versleten. Zo kennen  sommigen onder jullie hem misschien als Pan
ofPseudepiplatys annulatus .
chax , Aplocheilus
Om dit prachtige diertje thuis te kunnen bewonderen, heeft men geen groot
aquarium  nodig, wel  moet  er gezorgd worden voor voldoende  planten  en
drijfplanten en een niet te felle verlichting. Het zijn schoolvissen (minimaal
8- 10) en echte oppervlaktezwemmers die afen toe kunnen springen. Een dekruit is dan ook aan te bevelen.
Levend voer wordt  aangeraden, zoals fruitvliegjes, muggen, mieren, watervlooien, afen toe afgewisseld met wat diepvriesvoer.
Het water dient zacht te zijn met een GH van 3 – 6 , een KH van 2 – 4 en een
pH van rond de 6. Temperatuur van het water mag tussen de 24 – 27 ˚ C zijn.
Naar andere vissen toe zijn ze veelal vriendelijk maar de mannetjes kunnen
redelijk competitiefnaar elkaar toe zijn waarbij een gevecht om de hiërarchie
niet  ongewoon  is.  Aangeraden  wordt  zoveel  mogelijk  vissen  van  dezelfde
grootte bij elkaar te zetten.
Veel mensen durven niet aan killivissen te beginnen omdat deze vaak niet
ouder worden dan  1 j aar. Maar gelukkig gaat het beter met dit visje, dat wel
een leeftijd van 3 j aar kan bereiken. En als dat nog steeds te kort is, kan j e er
natuurlijk mee gaan kweken. Want dat gaat redelijk goed. Gelukkig zijn de
mannetjes en de vrouwtjes goed uit elkaar te houden. Het mannetje is langer en
heeft bovendien een prachtig gekleurde staart die bij de vrouwtjes ontbreekt.
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Wanneer j e een kweekpaar hebt gekozen, zet j e die in een apart kweekbakje
waarvan het water zacht moet zijn en met weinig licht. Plaats hier wat j avamos in en al snel zullen hier elke dag eitjes in worden afgezet. Na zo'n  15
dagen komen de j ongen uit.
Het leuke is dat j e zelfs een beetje kan regelen ofj e meer ofminder mannetjes
wilt hebben. Bij een lage temperatuur van zo tussen de 20 – 22  ˚ C zullen de
mannetjes gaan overheersen terwijl als j e de temperatuur op zo'n 23 – 2 8  ˚ C
houdt de verhouding meer gelijk zal zijn.
Meestal moet j e de ouders meteen na het eileggen eruit halen daar ze anders
hun eigen kroost opeten, maar bij deze vissen is gebleken dat eerder de oudere broertje en zusjes dit voor hun rekening nemen. Een verschil van  14
dagen is al genoeg om de j ongsten kwijt te raken, dus zal j e regelmatig de oudsten eruit moeten vissen.
Ze zijn al klein als ze volwassen zijn, maar nu is het helemaal duidelijk dat ze
minivoedsel moeten krijgen. Heel fijn slootvoer en cyclops-naupliën kunnen
het b est als voer worden gebruikt. D e j ongen groeien heel langzaam maar na
zo'n 8 – 9 maanden zijn ze al geslachtsrijp.
Het is echt een s chitterend dier waar eenieder veel p lezier aan z al beleven. Wij
in ieder g eval.
NVDR Aquatr opi ca

Epi pl atys was voor h een i n de fa mi l i e aploche ilidae gepl aatst maar wer d l at er, sa men
met Aphyose mi on, Call opanchax, Epise mi on, Fenerbahce ( syn. Ada mas), Foerschichthys,
Fundul opanchax, Ni mbapanchax, Nothobranchi us, Pronothobranchi us en Scri ptaphyose mi on over gebr ac ht naar de fa mi l i e nothobranchiidae.
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Caridina japonica
Auteur onbekend: Aquaspiegel
Verspreiding

Zoals de naam al zegt, komt deze garnaal voor in Japan, en verder helaas
maar in een paar andere Aziatische landen. Hij wordt gevonden in moerassen, waarbij ze ook in brakke omgevingen worden gevonden.
Beschrijving

Deze Japanse garnalen werden het eerst gebruikt door de Japanner Amano in
zijn natuuraquaria in de 80'er j aren. Zijn aquaria1)zijn tegenwoordig niet meer
compleet zonder deze mooie Caridina japonica
 . D eze garnaal is een goede

algeneter, misschien wel een van de beste algeneters die wij voor het aquarium kennen.
Bovendien is het weer eens wat anders, een garnaal in de bak. Caridina japo
nica kan wel 5 cm groot worden. Zijn kleur kan variëren, maar is meestal een
beetje bruin doorzichtig. Op zijn rug heeft de Caridina

een streep die
japonica

wit/gelig kan zijn, deze streep loopt helemaal van de kop naar de staart. Op
de  zijkanten  lopen  onderbroken  streepjes  die
een  beetje  roodachtig
bruin zijn, op de staart
bevinden  zich  ook  een
paar stippen.
Bij mij is er een "zwanger"  vrouwtje  dat  zeer
donker  (groenig)  is,  en
deze  kleur  heb  ik  ook
vaker gezien.
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Verzorging

Deze Japanse algenetende garnaal is zeer tolerant wat b etreft de waterkwaliteit. Gezien het feit dat deze garnaal uit moerassen komt waar ook brakwater
voorkomt, kunnen ze ook tegen een aardige zoutconcentratie. Door hun afkomst zijn deze garnalen ook zeer tolerant wat betreft de pH. Ik heb de garnalen op pH 6,8, maar in hun natuurlijke brakke milieu zal de pH veel hoger
an dat zijn.
De garnalen zijn het meest actiefin de nacht, echter als zij aan het aquarium
zijn gewend dan ziet u ze ook overdag verschijnen. Als er geen eten genoeg is,
is het voorgekomen dat deze garnalen aan de planten begonnen te knabbelen.
eet ook detritus en overgebleven voedsel van de vissen.
Caridina japonica

De levensverwachting van deze garnalen in gevangenschap is zeker drie j aar.
De garnalen zijn gevoelig voor ammonia en ammonium.
Zware metalen zijn dodelijk voor de garnalen, deze zorgen ervoor dat de g2)arnaal niet meer kan vervellen. Pas op met deze garnalen als u grote vissen  in
uw b ak heeft ( denk aan cichliden) deze vissen b eschouwen de garnaal als een
lekker hapje.
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Voortplanting

De voortplanting van Caridina

is een b ehoorlijke opgave die pas een
japonica

aantal keren gelukt. Mensen hebben vaker gemeld dat er vrouwtjes met eitjes
rondliepen,  zoals  ook bij  mij,  maar  de  larfjes grootbrengen  is  nog weinig
mensen gelukt. Er wordt gezegd dat deze garnalen brakwater nodig hebben
om zich voort te planten.
 Voeding
Van Caridina japonica
is bekend dat hij vrijwel elke algensoort eet die in het

aquarium voorkomt. Zij zijn wel kieskeuring wat b etreft de soort en hoeveelheid alg die ze eten. Zo is er een alg die de Caridina

niet graag eten:
japonica

de baardalg (zwart). Maar als de Caridina j aponica honger hebben eten zij
toch nog wat van deze alg.
 O pmerking
Het in het  aquarium brengen van  deze garnalen moet voorzichtig gebeuren
want ze schijnen gevoelig te zijn voor snelle veranderingen in de waterkwaliteit.
Het transporteren van deze garnalen kan ze een shock geven omdat ze niets
hebben om zich aan vast te houden. Het beste is dus om er een beetje j avamos ofzoiets in te doen bij het transporteren.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) De Ma n besc hr eef C.  japonica i n 1 892 aa n de ha n d va n zes exe mpl ar en ko men de
ui t Kagar, Hayaga na, Ja pa n di e haast i denti ek war en aa n C.  multi dentata di e 32 j aar
eer der wer d besc hr even door Sti mps on. Later on derz oek ( Cai et al . 2006) br ac ht
aa n h et l i c ht dat ze wel degel i j k i denti ek zi j n. I n de taxon o mi e i s h et z o dat de ou dst e
naa m ( seni or syn oni e m) voor keur kri j gt op de j ongst e naa m (j u ni or syn oni e m). De
j ui ste wet ensc ha ppel i j k naa mi s dus Cari di na multi dentata Sti mps on 1 860.
2) Ni et al l een gr ote vi ssen genr e ci c hl i den l ust en een gar naal tj e. I k h eb met ei gen
mi j n ogen ku n n en vastst el l en dat de z ogenaa mde vr edel i even de kegel vl ekbar beel
( Tri gonosti gma hetero morpha) ni et vi es i s va n een gar n aal tj e. Al s een dui kb o m menwer per st orten ze zi c h naar ben eden o m ter u g t e ko men met een si gaar ( zi j n de een
gar naal ) i n h u n bek.
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Nesaea pedicellata
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Ciliata (http://www.ciliata.nl)
De Nesaea

p edicellata * is een plant die we niet vaak in aquaria tegenkomen.
Hij lijkt sterk op de Ammannia

g racilis en is daar gemakkelijk mee te verwisselen, maar de bladeren van Nesaea

p edicellata blijven wat kleiner.
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We  vinden  deze  plant  in  Tanzania  (Mafia,  Zanzibar)  en  Mozambique.
Nesaea pedicellata groeit in p oelen en aan de randen van moerasgebieden. D e
plant kan tot 50 cm lang kan worden. D e stengel, liggend ofopstijgend, is 2
tot 8 mm dik en groen tot donkerrood gekleurd. D e bladschijven zijn langwerpig, toegespitst met een versmalde basis en zijn olijf- tot donkergroen.
De submerse bladeren zijn afwisselend tegenoverstaand ofkransstandig. Dit
is een aanbevelenswaardige, decoratieve en goed groeiende aquarium- en/of
paludariumplant.
Voorwaarden voor krachtige planten zijn een gemiddelde tot hoge lichtintensiteit en een voedselrijke b odemgrond. Als de planten te donker staan blijven
ze klein en worden de bladeren aan de onderste knopen snel zwart. D aarom
moeten de stengels met voldoende afstand van elkaar worden geplant, zodat
ook de onderste stengeldelen voldoende licht krijgen. Gunstigste temperatuur
is tussen de 22 en 28 graden C elsius. D e soort kan in zacht en in hard water
goed groeien en een zuur milieu is gunstig. Vermeerdering door zijstengels.
Br on: Ha n d boek Aquari u mpl a nten va n Chri st el Kassel ma n n
NVDR Aquatr opi ca

I n 201 3 ver sc h een een st u di e ( Gr a ha m & Ga n d hi ) di e h et pl a ntengesl ac ht Nesaea i n
syn ony mi e pl aatst met Ammani a. De c orr ect e wet ensc h a ppel i j ke naa ml ui dt d us Ammanni a pedicell ata ( Hi er n) S. A. Gr a ha m & Ga n d hi , 201 3.
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Zo maak je een vijverteiltje
Auteur onbekend: Uit tijdschrift “Landleven”

Een waterpartij in de tuin die weinig onderhoud vraagt en eenvoudig te realiseren is dat is een vijverteiltje. Daarnaast lokt deze minivijver bij het terras
dieren zoals libellen én geeft h ij een sfeervolle aanblik. Met deze tips creëer je

heel eenvoudig een n at m inibiotoop in je
 tuin.

Teil, bad of trog...

Een zinken teil is  sfeervol en erg geschikt voor het aanleggen van een minivijver. Je kunt  ook  speciale tonnen
aanschaffen. Maar ook een halve wijnton, gehalveerde regenton, stenen trog,
badkuip ofemmer doet prima dienst.
Zolang  deze  maar  waterdicht  is  en
geen schadelijke stoffen afgeeft.
10-stappenplan planten

1.  Was
 de teil ofemmer voorafom hem te ontdoen van zeep-, roeststofof
andere resten.
2.  Gebruik

j e een grote teil, zet deze dan alvast op de plek waar j e j e minivijver wilt hebben. D oor het gewicht is de teil later niet meer te verplaatsen. Een
 goede plek ligt een deel van de dag in de zon, de rest van de tijd
in de (half)schaduw.
3.  Vul
 de teil met leidingwater en laat dit op temperatuur komen. Vul eventueel aan met een paar liter verwarmd water. Zet de planten nooit rechtstreeks in koud water, daar ‘schrikken' ze van.
4.  Plant
 de waterplanten in vijvermandjes. D eze mandjes zijn rondom geper-
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foreerd waardoor zwavel en andere gassen die gevormd worden door de
wortels onder water hun weg kunnen vinden. In een gesloten pot zullen de
wortels stikken en gaan rotten.
5.  Gebruik

goede vijvergrond, deze heeft door de speciale samenstelling voldoende dichtheid zodat de grond niet wegspoelt.
6.  Maak

de vijveraarde nat voor gebruik, zodat er geen lucht meer in zit.
7.  Vul
 het mandje voor een deel met de natte aarde.
8.  Zet
 het plantje in de mand en vul rondom aan met een laag natte vijvergrond.
9.  Vul
 de p ot tot aan de b ovenrand. Let erop dat de planten niet te diep in
het water komen te staan. Zet planten die alleen natte voeten blieven op
een verhoging, bijvoorbeeld een omgekeerde mand ofeen baksteen.
10. Laat de mand langzaam in het water zakken, zodat de aarde het water absorbeert en zo langzaam naar beneden zinkt.
Voordeel van vijvermand

Het grote voordeel van vijvermanden is de b eperkende factor. D e mand zorgt
ervoor dat de plant zich minder ontwikkelt; de algehele groei wordt geremd,
bladeren blijven kleiner  en woekeraars worden getemd. Dat is juist in  een
kleine vijver een groot voordeel. Vooral bij de dwergwaterlelie is de grootte
van het mandje van belang. Te klein zorgt voor een beperkte groei en bloei
door voedselgebrek. Te groot echter kan ertoe leiden dat de dwergwaterlelie
de hele teil b edekt.
Welke planten?

De ruimte is b eperkt; houd daar rekening mee. Kies
voor planten die klein blijven en weinig woekeren.
Snoei indien nodig bij. Speel met hoogte door stengelplanten afte wisselen met drijvende planten en
‘onderwaterplanten'.  Varieer  ook  met  bloeitijden
om zo lang mogelijk te genieten van uw vijver.
Zorg dat er ook water zichtbaar blijft in de vijver.
Li dsteng ( Hi ppuris vul garis)
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Om die reden is eendenkroos in de teil zeker afte raden: dit b edekt in zeer
korte tijd het hele wateroppervlak. Lidsteng mag zeker niet ontbreken; deze
plant lijkt op een klein dennenboompje en zorgt voor zeer veel zuurstofin het
water.
Geen vissen!

In een minivijver is geen plaats voor vissen. D e ruimte is te b eperkt en daarbij
zullen de uitwerpselen voor te veel algengroei zorgen. Minivijvers hebben wel
een grote  aantrekkingskracht  op libellen, kikkers, padden  en  salamanders.
Zorg voor een opstapje zodat zij de vijver in én uit kunnen.
Een minivijver maken

Minivijvers  komen  het  beste  tot  hun  recht  als  vorm  en  materiaalgebruik
passen bij die van de tuin als geheel, zoals een Chinese kruik die, gevuld met
water en planten, wordt omgeven door bamboe. Van potten en kruiken zijn
mooie  mini-vijvers  te  maken.  Aan  de  binnenkant  geglazuurde  exemplaren
zonder drainage gat zijn de beste.
Op warme dagen verdampt er heel veel
water.  Zorg  ervoor  dat  er  altijd  voldoende oud water bij de hand is om bij
te vullen. Oud water ontstaat vanzelfals
u  kraanwater  een  paar  dagen  in  een
emmer  laat  staan.  Het  heeft  dan  de
temperatuur  van  de  omgeving  aangenomen  en  chemische  stoffen  erin  zijn
inmiddels vervlogen.
Regenwater  is  overigens  het  allerbeste
oude water dat u zich kunt wensen. Zet
een ton onder de regenpijp en vang het
kostbare nat er in op.
Hele ofhalve houten watertonnen staan
overal goed. Een enkel exemplaar is voldoende voor een kleine tuin. Zet in grotere  tuinen  een  aantal  van  deze  ele-
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menten bijeen. In iedere ton ofkuip komt een miniwaterlelie. Deze zijn te
koop in tuincentra. Kijk op het etiket ofhet inderdaad een waterlelie betreft
die geschikt is voor ondiep water.
Het plaatsen van de minivijver

Omdat het kleine watervolume in een minivijver snel afkoelt/opwarmt, kunt u de
vijver het beste op een niet al te zonnige plek plaatsen, in de halfschaduw is het
beste. Wanneer u de minivijver ingraaft, zoals bijvoorbeeld een plastic cementkuip, dan kunt u de randen wegwerken met overstekende stenen, keien ofhout.
Het bijkomende voordeel van zo'n ingegraven minivijver is dat hij minder snel
zal bevriezen in de winter, helemaal als er ook nog wordt voorzien in een
luchtpompje. Glazen, keramische en houten bakken moeten vorstvrij overwinteren om niet kapot te vriezen, ze moeten dus eenvoudig verplaatsbaar
zijn naar een vorstvrije ruimte. O ok moet een minivijver met vissen en waterlelies op tijd naar binnen. Houd bij een balkon rekening met het draagvermogen van het balkon als het een minivijver van enig formaat betreft.
 O nderhoud
Voeg regelmatig water toe aan de minivijver want vooral in de zomer kan het
water snel verdampen. Knip verdorrende blaadjes en bloemetjes regelmatig
van de planten om een goede groei op gang te houden. Ook kan het nodig
zijn om regelmatig bladeren van waterlelies te verwijderen als deze de hele minivijver dreigen te b eschaduwen. D e zuurstofplanten houd u in toom houden
door  ze  regelmatig  te
snoeien  en  uit  te  dunnen,
hierdoor  blijft  hun  groei
goed  op  gang  wat  goed  is
voor de waterkwaliteit.
U  kunt  het  beste uw  minivijver eens per j aar, vroeg in
het  voorjaar,  een  grote
schoonmaakbeurt geven. U
haalt de hele minivijver helemaal leeg, wast alle grind,
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ontdoet de b odem van organisch afval en vult hem opnieuw met schoon water, dan kan hij er weer een heel j aar tegen. Pleegt u ook op dat moment het
benodigde p eriodieke onderhoud aan de waterlelies.
Tip!

Een groepje van dezelfde minivijvers kan een heel mooi arrangement vormen,
vooral als er met b ehulp van hoogteverschil en een fonteinpompje waterbeweging in wordt aangebracht. Houd er echter wel rekening mee dat waterlelies
stilstaand water nodig hebben dus die kunt u dan niet in de minivijver plaatsen.
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Wor mslakken van de fa milie Ver metidae.
Het zout in de pap
Auteur: D aniel Knop
Vertaling: Luuc B auer
Met dank overgenomen uit Cerianthus (http://www.cerianthus.nl)
Een z eeaquarium brengt d e fascinerende

wereld v an h et k oraalrif in d e h uiskamer. Bij n ader toezien ontdekt m en daarin echter veel m eer dan a lleen m aar
vissen e n k oralen, w
 ant i n e en r ifaquarium o ntwikkelt z ich e en b iotoop m
 et e en
werkelijk adembenemende veelvoud aan levensvormen.

Om de onopvallende aquariumbewoners te ontdekken en te herkennen, moet
men overigens op de kleinste details letten en de blik niet uitsluitend richten
op kleurenpracht. Een koraalrifbestaat namelijk niet alleen uit koralen en vissen, maar is een levensgemeenschap van talrijke verschillende levensvormen,
waartoe ook sponzen, zeekomkommers, kreeftachtigen, stekelhuidigen, weekdieren en ontelbare andere dieren uit allerlei klassen behoren. Daarom moet de
zeeaquariaan zijn aandacht ook schenken aan onopvallende dieren die zich in
het aquarium ontwikkelen, deze zijn namelijk soms zoiets als het zout in de pap.
Ongewone slakken

Een voorbeeld van de fascinerende ongewervelde dieren die zich in de meeste
rifaquaria in het verborgene ontwikkelen, vinden we in de naaktslakken van
de familie vermetidae .
Dit zijn sessiele, dus vastzittende (aan de ondergrond gehechte) weekdieren
die van kalk een koker als woonplaats b ouwen. D eze kokers zijn aan de b asis
sterkgewonden om beter aan de b odem te hechten. Vanafdeze b asis staan de
kokers meestal rechtop. Bij kolonievormende soorten ontstaan ware knoedels
van kokers die onderling verknoopt lijken. D aarvan zijn er vele leeg, omdat de
bewoners al lang zijn overleden. S oms ziet men door de licht doorzichtige kokerwand de veelal oranje-achtige ofbruine wormslakken.
De kokerlengte is tussen de verscheidene soorten ofgeslachten der  vermetidae zeer verschillend. Terwijl ze bij s ommige s oorten van het genus Petalo
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conchus  10 tot 20 cm lang kunnen wor-

den, b ereiken ze bij de afgebeelde soort
gemiddeld slechts 8 of10 mm.

Omdat  de  systematiek van  deze  groep
nog nauwelijks onderzocht is, weet men
nog maar weinig  over  de  soortindeling
en levenswijze. Vaak worden de wormslakken  ook  met  wormen  verwisseld. Wormslakken  kunnen  in  hun  koker
heen en weer kruipen. Vooral bij de kleinblijvende soorten die een haast doorzichtige woning bezitten, is dat goed te zien. Voelt het dier zich veilig, dan
kruipt het langzaam naar de opening, maar als in de nabijheid een b eweging
wordt waargenomen ofals de koker plotseling wordt overschaduwd, wat op
een aanzwemmende rover zou kunnen duiden, kruipen ze met een ruk terug
naar de veilige diepte.
Interessante voedselvangst

Zeer interessant is de voedingsmethode van wormslakken.  vermetidae zijn
suspensie-eters, die hun voedsel meestal vangen met behulp van een slijmnet:
met een speciale klier produceren ze slijm dat in het water tot een kleverig
vlies verhardt. Dit ‘vangnet' laten ze in het water hangen tot er allerlei kleine
zweefdeeltjes aan hechten. Vervolgens wordt het net met de buit ingetrokken
en opgegeten. Maar sommige soorten vangen het zweefvuil ook net als mossels gewoon met de kieuwen.
Veel  vermetidae  zijn van gescheiden
geslacht en verzorgen de larven terwijl
het  legsel  in  eikapsels  aan  de  binnenkant  van  de  koker  wordt  afgezet,
meestal  vlak  bij  de  opening.  Bij  sommige soorten hebben de wijfjes speciale
mantelplooien,  waarin  de  eieren
kunnen rijen.
Ceraesi gnu m maxi mu m

( syn. Dendropo ma maxi ma)
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Wie in het aquarium deze belangwekkende pleegkinderen opmerkt en hun
ook goede levensvoorwaarden wil verschaffen, moet er allereerst voor zorgen
dat het water niet al te sterk wordt gefilterd. Voor een rifbewoner die voedsel
uit het water filtert, is elke mechanische filtering een overmachtige voedselconcurrent. B ovendien houden de meeste vermetidae niet van licht. Alleen
de wat groter wordende  soorten, die hun woonpijpen in koraal aanleggen,
schuwen sterk zonlicht niet. De kleinere kolonievormende soorten daarentegen, die in veel rifaquaria aangetroffen worden, leven vaak aan de onderkant van stenen ofin de filterkamer, op plaatsen waar weinig licht aanwezig
is,  maar wel  een voortdurende  zwakke  stroming.  Onder  zulke  omstandigheden kunnen ze zich opvallend goed vermenigvuldigen en zodoende in verloop van tijd flinke populaties vormen.
 Een wormslakkenplaag?
Soms kunnen ze zelfs een plaag worden omdat ze zich in leidingen vestigen.
De toevoerslang naar  een  eiwitafschuimer is bijvoorbeeld  een ideale vestigingsplaats voor wormslakken. Dat is meestal een donker gebied met voortdurende  aanvoer van voedselrijk water waarin geen roofvijanden verwacht
mogen worden. Aan de binnenkant van zo'n buis kan de gehele wand met een
kolonie worden overdekt, waardoor de diameter afneemt en de doorstroming
aanzienlijk gehinderd kan worden.
Het verdient dus aanbeveling leidingen zo aan te brengen dat ze gedemonteerd  en  gereinigd  kunnen worden.  Behalve  de  genoemde  storende  eigenschap zijn wormslakken van de familie  vermetidae namelijk onschadelijke
en vreedzame b ewoners in onze aquaria, die zeer interessant zijn om te bekijken.  Samen met andere onopvallende ongewervelden vormen ze zeker een
verrijking van de levensgemeenschap in rifaquaria.
Li t er at u u r

K n o p, 

D.

1 998. Ri ffa q uari sti k für Ei nstei ger. Dä h n e- Verl ag, Ettl i ngen
1 996. Das Ri ffa quari u m, Bd 1 . Dä h n e- Verl ag, Ettl i ngen.

S pr u n g
,  J. 

&


D el

b e e k,  J.
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Apparatuur voor CO 2
Eric Horeweg – AAM
Dit artikel gaat niet over het hoe en waarom we CO 2toepassen in aquaria,
maar zal een beschrijving zijn van de onderdelen waaruit een CO 2-doseersysteem kan bestaan. We gaan h et n iet h ebben over de zelfbouwsystemen omdat
niet iedereen even h andig is om dit z elf te m aken. E
 r z al ook n iet worden ingegaan op de bijzondere systemen welke CO 2toevoegen op een andere m anier
dan m et CO 2(d.m.v. tabletjes ofelektroden).

 Het principe

CO 2 is een gas dat door planten gebruikt word als voedingstofvoor de groei.
Bij elk CO 2-systeem is het werkingsprincipe hetzelfde: Het oplossen van het
CO 2 in het water zodat de planten dit kunnen opnemen voor de groei.
Dit brengt ons gelijk bij het eerste probleem, CO 2 is een gas dat zeer moeizaam wordt opgenomen door water en eigenlijk zo snel mogelijk weer wil ontsnappen aan het wateroppervlak.
Nu volgt een opsomming van alle onderdelen welke aanwezig kunnen zijn in
een C O2-doseersysteem.
 Gasvoorraad

Om het CO 2 te kunnen toedienen zal dit ergens in moeten worden opgeslagen. Men kan hier het beste een van de volgende 3 systemen voor gebruiken:

LBiogas-systeem:

Dit systeem b estaat vaak uit een kunststofwegwerpfles waarin CO 2 ontstaat
d.m.v gisting. Dit systeem heeft als voordeel dat het simpel werkt en relatief
gezien goedkoop is in aanschaf. In gebruik echter is dit een slecht te doseren
systeem gebleken. Het gistingsproces moet eerst op gang komen, waarna het
op een maximale druk komt en daarna langzaam weer minder wordt. Kortom
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de druk is niet constant en daarom lastig te controleren en te doseren. O ok is
het met dit systeem niet mogelijk om 's nachts de toediening te stoppen.
Li nks: Bi o- C O -2set voor een
a q uari u m va n 30- 80 l .
Rec hts.
800 gr.

Wer gwer p C O -fl2 es

MWegwerp gasflessen:

Dit  systeem werkt met  eenmalig te gebruiken gasflessen.  Op  deze flessen
dient men wel gebruik te maken van een drukregelaar, dit heeft als voordeel
dat het geheel beter te regelen is. Men heeft van het begin tot de fles bijna
leeg is een constante druk. Zodra een fles leeg is plaatst men gewoon weer
een nieuwe. Een bijkomend nadeel is dat op den duur het een kostbare zaak
wordt, omdat men telkens een nieuwe fles moet kopen en de oude fles moet
weggooien zodra deze leeg is. Het voordeel is echter dat men ze bijna overal
kan kopen.

NHervulbare gasflessen:

Dit systeem werkt met gasflessen die
telkens opnieuw gevuld kunnen worden.
Ook bij dit systeem wordt gebruik gemaakt  van  een  drukregelaar.  Het
voordeel van deze flessen is dat men
ze  maar  eenmalig  hoeft  aan  te
schaffen en daarna kan men ze gewoon weer laten vullen. Dit is goedkoper  dan  de  wegwerpflessen.  Het
probleem van deze flessen is echter
weer het vullen. Dit vullen moet namelijk  gebeuren  bij  een  bedrijf wat
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hiervoor speciale apparatuur heeft. Niet elke aquariumzaak heeft de mogelijkheid om deze flessen te vullen en dat is tevens de b eperking van deze flessen.
Een ander voordeel van hervulbare flessen is dat ze verkrijgbaar zijn in diverse formaten. Zo kun j e een fles kopen die past bij de grootte van de opbergruimte van het aquarium.
Drukregelaar

De druk in de wegwerp- en hervulbare flessen bedraagt 60
bar. Deze dient te worden teruggebracht naar  1 à 2 bar.
Dit vindt plaats d.m.v. een drukregelaar. D eze drukregelaars zijn voorzien van een regelventiel waarmee men
de juiste dosering kan instellen. Let op deze drukregelaars  zijn  niet  geschikt  voor  de  kunststof bioCO 2-flessen. Bij deze flessen kan men de druk niet
regelen, omdat deze anders exploderen. Let er wel
op dat men de j uiste drukregelaar voor de j uiste fles
aanschaft.  De  drukregelaar voor wegwerpflessen  past  namelijk  niet  rechtstreeks op die van de hervulbare flessen. Er zijn overigens wel verloopstukken
verkrijgbaar  waarmee  de  drukregelaar  voor  wegwerpflessen  geschikt  is  te
maken voor die van de hervulbare flessen. Hierdoor kun j e dus beginnen met
wegwerpflessen en later overstappen naar hervulbare flessen. Op de drukregelaar zit een manometer hier men tevens aflezen ofde fles leeg is.
CO 2-slang

Om het CO 2 vanuit de fles in het aquarium te krijgen gebruikt men een speciale CO 2-slang. Gebruik hiervoor geen gewone luchtslang omdat deze niet
geschikt is voor CO 2. D e gewone luchtslang lost namelijk langzaam op door
het CO 2, waardoor deze kan gaan lekken en in het ergste geval exploderen.
Bellenteller

Om de j uiste hoeveelheid C O 2 in j e aquarium te krijgen gebruikt men een bellenteller. Met dit hulpstuk kan men de drukregelaar dusdanig afstellen dat
men precies het j uiste aantal b ellen p er minuut heeft. Het is overigens niet al-
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tijd nodig om een extra bellenteller te gebruiken, omdat bepaalde diffusers
een ingebouwde bellentelfunctie hebben. (Op onze afbeelding eveneens met
ingebouwde terugslagklep).
Li nks: Bel l ent el l er met i ngeb ou wd t er ugsl agventi el .
Rec hts: Ter ugsl agventi el .

Terugslagklep

Omdat bij de meeste aquaria de flessen onder ofnaast het aquarium staan
dient men, om te voorkomen dat het aquarium leeg loopt, een terugslagklep
in de CO 2-leiding op te nemen. Zo voorkomt u een hoop ellende als u even
niet bij uw aquarium in de buurt b ent.
Diffuser

Het probleem is dat het C O 2 moeilijk door het water wordt opgenomen. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt.
Om het gas goed door het water op te laten nemen kan men geen gebruik
maken van een simpel bruissteentje, omdat de gasbellen die hieruit komen zo
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groot zijn dat het gas voor het grootste gedeelte weer verdwijnt uit het water.
Om het gas goed op te lossen in het water is het dus van belang dat de belletjes ofzo klein mogelijk zijn ofdat ze zo lang mogelijk met het water in aanraking zijn, ofeen combinatie van deze beide.
Om dit te b ereiken heeft men de zogenaamde diffuser ofreactor ontwikkeld.
Het principe van deze apparaatjes is om het gas zo goed mogelijk op te lossen
in het water. Al deze diffusers dienen zo dicht mogelijk bij de b odem van het
aquarium te worden geplaatst. Er zijn meerdere types b eschikbaar. Welke j e
moet kiezen is een beetje afhankelijk van de grootte van het aquarium en ofj e
hem wel wilt zien ofonzichtbaar wilt wegwerken. Er bestaan zelfs diffusers
die aan de aanzuigbuis van het filter worden geplaatst. Bij dit type gaat de
CO 2 eerst door het filter heen en wordt optimaal met het water gemengd.
Men dient er echter wel op te letten dat de uitstroom van het filter onder
water  wordt  geplaatst,  zou  men  dit  namelijk  niet  doen  dan  verdwijnt  het
grootste gedeelte van de C O 2 alsnog uit het water, omdat er dan weer zuurstof
bij het water komt, waardoor de CO 2 weer sneller uit het water verdwijnt.
 Regelklep
Doordat planten ' s nachts geen C O 2 opnemen is het verstandig om dan geen
CO 2 toe te voegen. Dit kan men regelen door het toepassen van een elektrische regelklep in de CO 2-leiding. D eze klep is te schakelen met een tijdklok.
Zodra de verlichting wordt uitgeschakeld, sluit j e ook de CO 2-toevoer. Ofj e
kunt de klep aansluiten op een regelcomputer welke aan de hand van een
sensor b epaald ofer C O 2 moet worden toegevoegd ofniet. D eze regelklep is
in principe  alleen maar toepasbaar bij  de wegwerpflessen  of de navulbare flessen. Bij het biogassysteem  is  dit  wat  lastiger  toe  te  passen,
omdat indien men  de leiding zou  afsluiten
het produceren van het gas in de fles gewoon
doorgaat. Omdat deze flessen veelal van kunststof
zijn kunnen deze dan door de hoge druk exploderen.
Veelal is de productie bij het biogas-systeem zo laag
dat  deze  dag  en  nacht  mag  aanblijven.  Er bestaan
echter wel biogas-systemen die d .m.v. een klep worden
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geregelde maar hierbij wordt dan een wisselklep toegepast. Overdag gaat het
gas het aquarium in en 's nachts verdwijnt het gas gewoon in de ruimte waar
het aquarium staat.
Regelunit

Om de toevoeging van het C O 2 geheel te automatiseren b estaan er ook regelcomputers. Deze apparaatjes meten continu de pH-waarde van het water. Is
de pH-waarde hoger dan de ingestelde waarde dan stuurt deze de regelklep
aan en wordt er C O 2 toegevoegd. Zodra de pH op de gewenste waarde komt
wordt de klep automatisch gesloten en stopt de C O 2-toevoer.
De regelcomputers zijn er in diverse uitvoeringen van eenvoudige, welke alleen de pH meten en de klep aansturen tot de wat uitgebreidere welke ook b .v.
de  temperatuur  kunnen  meten.  Er  bestaan  ook  hele uitgebreide  systemen
welke ook nog de verlichting en veel meer andere zaken kunnen regelen. Dit
zijn echter (hele) kostbare systemen.
Het is bij dit soort regelcomputers wel b elangrijk dat men regelmatig de elektrode waarmee de pH wordt gemeten controleert. D eze hebben namelijk niet
het eeuwige leven en zullen in de loop van de tijd een kleine afwijking gaan
vertonen. Bij alle regelcomputers is hiervoor een ijkfunctie aanwezig.
Bij  de  goedkopere  uitvoeringen  doet  men  dit  door  middel  van  een  stelschroefje en bij de duurdere gaat dit door het indrukken van een knopje tijdens de ijkfunctie. Bij sommige duurdere computers zit er tevens een herinneringsoptie ingebouwd die automatisch waarschuwt wanneer de sensor weer
opnieuw moet worden geijkt.
Het ijken van de pH-sensor doet
men  d.m.v.  het  onderdompelen
van de sensor in een ijkvloeistof
waarvan  de  pH  bekend  is.  Dit
kunnen  meestal  ijkvloeistoffen
zijn met een pH van  10, 7 en 4.
Zodra  men  de  computer  niet
meer  afgeregeld  krijgt  duidt  dit
meestal  op  een  defecte pH-sensor. Een pH-elektrode moet, indien  deze  niet  wordt  gebruikt,
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worden opgeslagen in een speciale bewaarvloeistof. Zodra de sensor droog
wordt opgeslagen raakt deze defect ( op de afbeeding, compleet met pH-elektrode en ijkvloeistoffen).
 S lotconclusie
Je kunt een C O 2-systeem zo goedkoop en zo duur mogelijk maken als j e zelf
wilt. Een regelcomputer en een regelklep zijn niet perse noodzakelijk maar
maken het controleren van de toediening van de CO 2 een stuk makkelijker.
Het voordeel van veel systemen is dat j e kunt beginnen met een relatiefgoedkope basisset, welke later gemakkelijk is uit te breiden naar een wat uitgebreidere automatische set of, indien gewenst een volautomatisch set.
De biogas-systemen zijn echter alleen aan te b evelen voor kleinere bakjes, of
om eerst wat ervaring op te doen met CO 2-toevoeging.
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Utricularia vul garis
Harry van Bruggen, Werkgroep Aquatische Planten (WAP)
Verspreiding

Verspreid over het grootste deel van gematigd Europa en Azië, westwaarts tot
Ierland, noordwaarts tot de Faröereilanden,  Scandinavië (tot ca. 70 ˚N.B.),
oostwaarts  tot  Kamtsjatka,  zuidwaarts  tot  het  Middellandse  Zeegebied.
Verder in Noord-Amerika (een andere ondersoort).
In Nederland is de soort plaatselijk vrij algemeen in het laagveengebied op de
grens van Noord- en Zuid-Holland met Utrecht, in Groningen, Friesland en
N.W.-Overijssel, het gebied van de grote rivieren, de Veluwe en in Noord-Brabant, elders zeer zeldzaam tot ontbrekend. Sinds enkele decennia ook bekend
uit de streek tussen Enkhuizen en Medemblik.
Habitat

Stilstaande  oflangzaam  stromende wateren van meren, plassen,  sloten  en
kanalen, vooral op windstille plaatsen en op zonnige tot b eschaduwde plekken. De planten groeien in dieper water meestal bij de oevers oftussen het
riet. Het water is gewoonlijk neutraal tot zwak b asisch, zoet tot (zelden) zwak
brak, vrij rijk aan carbonaat, maar verder niet erg voedselrijk. D e bodem bestaat uit veen ofuit klei b edekt met een veenige modderlaag, zelden ook op
veenig zand.
 Beschrijving
Groot blaasjeskruid is een prachtige groene, drijvende plant, die op een zonnige standplaats ook bruinrood kan kleuren. D e bladeren zijn in twee rijen gerangschikt, 2 – 8 cm lang, in omtrek 2 – 3 ( -4) lobbig, elke lob is op zijn beurt
1 tot 2 maal geveerd en in vele draadvormige eindtoppen verdeeld, die aan de
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rand zacht gestekeld zijn. D eze bladeren zijn met groene ofroodachtige, tot
4,5 mm grote blaasjes bezet. Deze zijn wat eivormig. Ze zijn afgesloten met
een klepje dat aan de b ovenzijde scharnierend aan het blaasje zit. Bij de opening van het blaasje b evinden zich een paar vooruitstekende draden, die gevoelig zijn voor aanraking. In rust heerst in het blaasje een onderdruk waardoor de blaasjeswanden wat ingedrukt zijn.

Als iets de draden raakt, springt het klepje open, de wanden bollen zich en
het blaasje zuigt zich vol met water, waarin ook het organisme dat de draden
beroerde. Als dat een prooi is, wordt deze mee naar binnen gezogen. Hierna
sluit het klepje zich weer. De gevangen prooi kan niet meer ontsnappen en
wordt spoedig door spijsverteringssappen verteerd en door de blaasjeswand
opgenomen. D aarna wordt uit het blaasje het water uitgescheiden, waarna het
blaasje weer klaar is voor nieuwe vangst.
De  bloeiwijze  staat  rechtop  boven water  en  is  15 – 3 0  cm  lang  en  draagt
meestal vier ofvijfdooierkleurige bloemen, zelden (veel) meer. De bloemen
zijn tweelippig en lijken wel wat op de bloemen van vlasleeuwenbek (Linaria ).
De bovenlip is kleiner dan de onderlip. D eze laatste heeft een verdikking, die
roodbruin is getekend. Aan de bloem bevindt zich een spoor, die wat naar
voren is gekromd.
Na bestuiving vormt zich een bolvormige vrucht, die tot 5 mm groot wordt.
Bij rijpheid valt eerst het deksel van de vrucht, waarna ook de bolvormige
zaaddrager loslaat en in het water valt. D eze is met kleine zaden bedekt, die
vervolgens loslaten en dan kiemen.
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Gebruik
- In ons aquarium:  Groot  blaasjeskruid  is  een  mooie  aquariumplant,  die
langs de oppervlakte schitterende guirlandes vormt. Dat is dan ook meteen
een nadeel van de plant, omdat hij de neiging vertoont de oppervlakte dicht
te groeien. Hij zal  dus regelmatig moeten worden uitgedund. Het feit,  dat
blaasjeskruid in zijn blaasjes diertjes vangt, kan een bezwaar zijn in een aquarium  waarin  wel  eens jonge  visjes  worden  geboren.  Zijn  deze  erg  klein,
kunnen ze een prooi van het blaasjeskruid worden.
- Als vijverplant: Groot blaasjeskruid is een fraaie plant voor de vijver, die
prachtig kan bloeien. Het is echter toch oppassen geblazen met deze plant,
omdat in de blaasjes kleine waterdiertjes worden gevangen, zoals heel j onge
vislarfjes. Als men in de vijver bijv. goudelritsen kweekt, is het wellicht raadzaam, deze planten in de voortplantingstijd van de elritsen tijdelijk ergens anders onder te brengen.
Kweek

De kweek van groot blaasjeskruid is erg eenvoudig. Als het water de j uiste samenstelling heeft, vermeerdert de plant zich zonder ons toedoen uitbundig
door vertakking. Wanneer na de bloei vruchten worden gezet, zullen de zaden, als ze eenmaal in het water zijn gevallen, na enige tijd ontkiemen, wat
weer nieuwe planten oplevert.
Tegen de winter sterven de planten af, maar dan worden winterknoppen (turionen) gevormd, waarmee de plant de winter overleeft. Deze lopen in het voorjaar
weer uit. Turionen worden ook gevormd als de groeiplaats uitdroogt. Hiermee
overleven de planten dan de droge tijd, tenminste als de bodem vochtig blijft.
Verwante soorten

In Nederland komen nog vier andere soorten blaasjeskruid voor, deze zijn
veel zeldzamer dan groot blaasjeskruid. Een soort, die veel op groot blaasjeskruid lijkt en ook wel als aquariumplant wordt gehouden, is Utricularia a urea ,
Lour. D eze komt van nature voor in Azië en Australië, maar is recent ook op
Madagaskar gevonden (verwilderd?).
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Nannosto mus beckfordi
Auteur: N .N.: D e Luchtpomp van A.V. Azolla
De beckfordi kan in de natuur ruim  4 cm lang worden, een lengte die bij
goede verzorging (lees: goed en gevarieerd voedsel!) in een niet te klein aquarium ook goed b ereikt kan worden.
Hij  komt,  evenals  trouwens  de  overige Nannostomu s-soorten, voor  in  een
groot gedeelte van het stroomgebied van de Amazone in Zuid-Amerika, in
langzaam stromend water.
Het  geslachtsonderscheid  is  vrij  eenvoudig  te  zien,  omdat  het  mannetje
slanker en meestal wat donkerder en intenser gekleurd is. Bovendien wordt
het mannetje iets groter dan het vrouwtje.
Dit visje kan men houden bij een watertemperatuur van 21-25  ˚ C. D e watersamenstelling is niet belangrijk ofalthans te verwaarlozen; hij ‘doet' het in
oud water net zo goed als in vers water.
De b eckfordi is een rustig visje dat men het b est kan houden met soortgenoten; ofandere rustige vissoorten. Als men ze samen houdt met wat drukkere
vissen, zoals bijvoorbeeld barbeelsoorten, dan zal men er maar weinig plezier
aan bleven. Ze zullen zich dan veelal schuw tussen de planten ophouden.
De  Nannostomus -soorten
zijn bij uitstek scholenvisjes,
men dient ze beslist in een
groepje van tenminste 6 of7
stuks te houden. Hoewel dit
visje  niet  zo  groot  wordt,
2 r edet wi sten de ma n n etj es.
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dient men ze toch niet in een te kleine bak te houden (minimale lengte toch
wel 60 cm) en eveneens voor een goede beplanting te zorgen. Ook mag de
verlichting niet te fel zijn en zal een donkere b odem en achterwand het beste
rendement opleveren. Zorg j e voor dit alles, dan zullen ze ons rijkelijk belonen met hun dartele gestoei!
Vooral een paar stoeiende mannetjes kunnen soms onvermoeibaar uren achtereen bezig zijn, wat een genot is om naar te kijken. Men moet nu niet gaan
denken dat het zo'n drukke ‘zenuwlijder' is, zoals sommige aquarianen dat
betitelen, die constant als een gek langs de voorruit heen en weer blijft j akkeren. Men zou kunnen zeggen, dat hun gestoei meer verfijnd is; de twee mannetjes staan vertikaal in het water, praktisch tegen elkaar gedrukt, terwijl ze
met hun vinnen zeer snelle, trillende bewegingen maken. Werkelijk een fascinerend schouwspel (ze doen mij dan altijd denken aan een in de lucht hangend libelletje).
Hierboven  heb  ik  een  paar voorbeelden  genoemd, waaraan  men  zich  het
beste kan houden, maar verder zijn deze b ezige visjes beslist niet veeleisend.
Naast levend voedsel wordt ook droogvoer genomen. Echter, zorg wel voor
zoveel mogelijk variatie (dit geldt voor alle vissen; hierop kan maar niet genoeg worden gewezen!). Bij te veel voeren aan droogvoer bestaat de kans op
vergroeiingen, vaak  resulterend  in welbekende gebochelde gedrochten,  die
zich meer waggelend en schommelend dan zwemmend door ons aquarium
bewegen. Dit verschijnsel kunt u trouwens bij meer vissoorten waarnemen,
zoals plaatjes, gupjes, zebrabarbelen enz.
De beckfordi is verzot op watervlooien en cyclops. Zeefer wel de grootste uit,
want ze hebben kleine bekjes (Nannostomus betekent: met kleine bek).
Over de kweek en aanverwante zaken een aantal opmerkingen en bijzonderheden. De watersamenstelling is bij de kweek niet van groot belang, watertemperatuur iets opvoeren, 24 – 2 6 ˚ C, beslist niet hoger. Het kweekbakje niet
te klein nemen (bijvoorbeeld 50 x 30 x 30 cm) en op een rustig plaatsje neerzetten, met getemperd licht erboven. Dit bakje kan men het best beplanten
met  een  aantal  dichte  bosjes,  zodanig  dat  ze  er  nog  tussendoor  kunnen
zwemmen en dat er ook nog een behoorlijke zwemruimte overblijft. Om eiervraat tegen te gaan kan men de bodem het b este bedekken met grove kiezel.
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Men dient wel een ‘kweekgeschikt' vrouwtje uit te kiezen. Ze dient niet alleen
een  dik buikje te hebben  (uiteraard), maar tevens moet  de goudachtig gekleurde lengtestreep fel van kleur te zijn.
De eiervraat van de ouders kan men enigszins temperen door ze enkele dagen
van tevoren krachtig te voeren. Een bijzonderheid is verder dat de eitjes vaak
niet op een dag worden afgezet, maar in meerdere dagen. Een ‘halfleeg' wijfje
daarom niet direct verwijderen uit de kweekbak, er kan nog meer komen.
In dit verband wil ik u een tip geven, waarmee u zich misschien een voordeel
kunt  doen.  Er  is  namelijk  een  zeer  eenvoudige  methode  om  bij  bovengenoemd  verschijnsel  van  eiervraat  weinig  eitjes  te  verliezen  en  toch  een
vrouwtje rustig de kans te geven om al haar kuit afte kunnen zetten. Hiervoor
hebben we een ‘uitzwemmer' en een paar glasplaatjes ofplaatjes perspex nodig. Men plaatst deze plaatjes zodanig in het aquarium, dat deze verdeeld
wordt in drie ofvier gelijke zwemruimten ( al naar gelang de grootte van de gebruikte uitzwemmer en de gewenste hoeveelheid vakjes). Men laat het kweekstel los in het eerste vakje en wacht op de eerste eiafzetting. Is dit zover, dan
licht  men het  eerst  schotje  op  en laat  het  kweekstel  in  de tweede  ruimte
zwemmen waarna het schotje weer wordt gesloten. Dit kan men dan enkele
keren herhalen. Een ideale manier om toe te passen bij de fanatieke eiervreters, als men veel j onge wil overhouden. Op deze wijze kan men ook meerder
vissoorten kweken in de gescheiden vakjes. De j ongen zijn dan afzonderlijk
groot te brengen op de voor iedere soort specifieke wijze. Zijn de j ongen eenmaal groot genoeg, dan verwijdert men alle schotten en heeft men alle kweekresultaten in een uitzwemmer zitten, zonder hiervoor te hoeven uitvangen.
Het aantal afte zetten eitjes is bij de meeste Nannostomus -soorten niet zo
groot; een nestje van zo'n  100 j ongen is b eslist al een uitzondering (om een
vergelijk te geven: een goedgelukte maanvissenkweek kan vlot 6 00 j ongen opleveren).
Samenvattend: de  Nannostomus  beckfordi is een alleraardigst, bescheiden
visje, dat onder g unstige omstandigheden z eer s peels en dartel kan z ijn (beslist
niet z o h inderlijk druk a ls b.v. de s umatraan wel eens h eet te z ijn). H
 ij zal h et
meeste p lezier geven, indien gehouden in een schooltje, a ls voren aangehaald,
samen m et verwante, rustige s oorten in een m iddelgrote bak .
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Uit nodiging

Water in de kleine tuin?
Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst, vrijdag 28 september
De autoriteit op gebied van tuinvijvers is ongetwijfeld Guido Lurquin.
Als redactielid van Aquariumwereld heeft hij al menig artikels over
dit onderwerp neergepend. In het verleden heeft hij ook al meerdere
keren een lezing gegeven bij Aquatropica.
Deze avond zal Guido ons proberen te overtuigen dat zelfs in een
klein tuintje een vijver past.
Bezitters van  een  klein tuin  zijn  nogal vlug van  overtuigd  dat  een
vijver niet past in hun minituin.
Guido zal ons in woord en b eeld uit de doeken doen dat deze mensen
verkeerd denken. D e toepassing van een waterpartij vergroot de tuin
visueel. D oor het horizontale grensvlak en de reflecties in
het spiegelende nat lijkt het wijktuintje ofstadstuintje ineens veel groter. Ook het kleinste
stadstuintje ofb alkon kan worden opgevrolijkt met water. Een saai grasveldje, een verloren  hoekje,  een  ongezellig terras...  leg  er
een waterpartijtje aan en zie wat er gebeurt.
Kortom, het zal een avond worden die ieder tuinliefhebber zeker zal
bekoren.
Iedereen, ook niet-leden, is welkom.
vrijdag 28 september om 20.00 uur
Zaal  ‘Van Boven' Kortrijkstraat  138a, Wevelgem. De ingang
van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136 en 138.
Wa n n e e r :

Wa a r :
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