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Woordje van...

Woordje van...
Gerrit Plovie, contactpersoon zeewater
Tijdens dit  schrijven wil de herfst maar niet uit
zijn hoek komen en noteren we temperaturen die
flirten  met  zomerse  omstandigheden.  Niet  gelaten voor ons als aquariaan, we houden wel van
wat tropisch gedoe. Maar toch zijn de dagen flink
gekort en hebben we weer de tijd om een goed
boek ofwat interessante hobbylectuur te raadplegen.
De  aquariumindustrie,  die  een  multimiljoenendollar-business is, is geen onbelangrijke economische speler. Er zijn wereldwijd ongeveer 2 miljoen
zeeaquariumhouders. Wat opvalt bij de zeeaquaristiek is dat de nakweek van
vele soorten op volle toeren draait. D oor zeer professionele kwekers wordt er
moeite noch kosten gespaard om de vele, moeilijke soorten tot nakweek te
brengen. Veel  onderzoek, geduld  en tijd  zijn  een belangrijke  factor  in het
slagen van deze missie. Tegenwoordig worden er bijna 325 soorten tropische
zeeaquariumvissen nagekweekt. D och zijn we nog voor ongeveer 9 0 tot 9 9 %
afhankelijk van wildvang. Tegenwoordig vangt men zeer selectiefaquariumvissen om de dieren de kans te geven zich voort te planten in hun natuurlijk
habitat. Het vangen met cyanide door malafide handelaars lijkt tegenwoordig
op zijn retour en daardoor kunnen de riffen zich herstellen.
Hoe mooi en weelderig zo'n rifkan zijn kan j e met eigen ogen aanschouwen
op de laatste vrijdag van november waar we de riffen in de koraaldriehoek
zullen b elichten.
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Tropheus, het blijft een passie
Auteur: Erwin Van Agtmael, Zilverhaai B eringen

Tropheus moorii "I l a ngi "

Iedere liefhebber v an d e Tanganjikacichliden wordt e r wel e ens m
 ee g econfronteerd. E
 en bak b ij de h andelaar vol m et ‘wildvang'- Tropheussen.

Het Tanganyikameer met een kustlengte van meer dan 2.500 km is het enige
meer ter wereld waar deze vissen voorkomen, en zonder enige uitzondering:
allen zijn zijn ze prachtig! Het is moeilijk er aan te weerstaan.
Zou ik er twee ofdrie nemen? Hier maakt men meestal zijn éérste grote fout.
Tropheussen koop j e niet met twee ofdrie maar met vijftien à twintig stuks.
Tropheussen zet j e niet in j e gezelschapsaquarium met andere Tanganjikavissen. Tropheussen hebben een eigen aquarium nodig en deze vissen zijn zeer
actieve zwemmers, dus hebben ze ook wat plaats nodig.
Doe j e het anders, vroeg oflaat gaat het fout, ofwel met de Tropheussen ofwel
met de medebewoners. Ze bezitten een hoge graad van agressiviteit die alleen
in groep bedwongen wordt. Aan de andere kant houdt het de groep samen en
zo zijn ze voor ons aquarianen een lust voor het oog. Elke vis in de groep
heeft zijn plaats in de rangorde van die groep.
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Waar is de rangorde van de ‘groep' bij de twee ofdrie vissen die worden gekocht uit het aquarium in de winkel? D e rangorde van de groep in de winkel
wordt  zo  verstoord  door  het  wegnemen  van  enkele  vissen  dat  hevige  gevechten zullen losbarsten in die groep. Enkele vissen zullen er het slachtoffer
van worden.
Waar is de rangorde bij die twee ofdrie vissen die jij hebt meegenomen en
thuis in j e aquarium hebt gezet? Wel die rangorde zal vlug bepaald zijn. Na
één week hou j e nog één vis over die op zijn beurt ook al niet meer in te
passen valt in een groep.
Daarom: Probeer een groep j onge vissen te kopen die makkelijker aan elkaar
wennen. Ze zullen zelfop een natuurlijke wijze gaan uitmaken wie aan de top
van de rangorde zal staan en wie de laatste zal zijn. Natuurlijk zal ieder individu elke kans aangrijpen om hogerop in de rangorde te komen. Ze kennen elkaar echter zo goed dat dit nooit zal uitlopen op een moordpartij maar op enkele schijngevechten waarbij het soms wel komt tot bekvechten.
Wordt dit vechten te hevig dan zullen er vlug enkele vissen hoger in de rangorde het gevecht komen stoppen. Iedere vis zal weten waar zijn plaats is.
Daarom  ook: Hoe groter het  aquarium hoe beter. Als ze  aan hun rivalen
kunnen ontsnappen en zich ergens onder oftussen enkele stenen kunnen verbergen hebben ze meer kans dat men na enige tijd hun plaats in de groep
terug kan innemen.
Hoe groot koop ik mijn Tropheus?

Hoeveel mag het kosten vraag ik dan. Toch koop j e het b este een groep van
vijftien tot twintig vissen van twee à drie centimeter groot, ofj e koopt een volledige stam als het volwassen dieren zijn.
Jongen van één centimeter ofkleiner koop j e niet! Zijn alle j ongen mooi even
groot  ... dan koop j e ze ook niet. Waarom niet? Wel, omdat zoals u weet,
Tropheussen muilbroeders zijn. Een broedsel kan vijftien ofmeer j ongen bevatten, te veel voor het moedertje om ze allemaal even lang in de mond te
houden. Ze zal ze één voor één moeten laten gaan. D eze visjes leven goed verscholen in de buurt van de losplaats en pakken alles wat eetbaar is. Als j e zo
een nest j ongen na één maand bekijkt, dan zijn er visjes bij die dubbel zo
groot zijn als hun broers en zusters.
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Wat is er dan verkeerd met die visjes die allemaal even groot zijn?
Wel ze zijn ‘genepen'. De kweker heeft het vrouwtje met de j ongen ofzelfs
met de eitjes de bek leeggeschud en op een kunstmatige manier groot gebracht. Heel simpel voor de kweker die er direct terug een vrouwtje bij heeft
dat voor de volgende nakomelingen kan zorgen. Een normaal grootbrengen
van de j ongen door het vrouwtje – het in de muil nemen, opnieuw lossen van
jongen die dat willen neemt normaal wel twee maanden in b eslag. Bij mij is
het gebeurd dat een vrouwtje van de T. m
 oorii var. kachese nog een j ong in de
mond nam van bijna 1,5 cm.
Bij onze schudderkweker: kassa, kassa.!
Wie bij zo‘n kweker j onge visjes koopt en het geluk heeft ze groot te krijgen
gaat een nachtmerrie tegemoet. D eze visjes hebben niet van moeder geleerd
wat muilbroeden is, hebben zich niet leren aanpassen in een groep en weten
niet wat een rangorde b etekent. D eze vissen proberen wel een rangorde op te
stellen doch lukken daar meestal niet in. Zo een groep van vissen heeft niet
geleerd hoe men zich opwerkt in een groep zonder te vechten tot het einde.
Zo een groep, bijna geslachtsrijpe vissen, moordt elkaar gewoon uit. Ze zijn
karaktergestoord.
Dus laat zo‘n mooi groepje maar in de winkel ofbij de kweker en koop een
groep waar j e de echte Tropheus-gedragingen in herkent (ik zal hier kortelings
nog een ander artikel over schrijven). Je zal ook zien dat in zo een groep de
visjes zeker niet even groot zijn. Koop j e visjes ook niet op een beurs, mooi
aangeboden in zakjes per drie ofvijf, j e hebt gegarandeerd pech. Ik word altijd kwaad als ik zo‘n b eursverkoper hoor vertellen hoe hij zijn visjes mee op
de wereld hielp. Laatst nog heb ik het b oekje “ Tropheus cichliden” van Frank
Scheidewind gelezen. Deze man promoot het uit de bek schudden van de
jonge visjes “om meer j ongen over te houden (p. 49) omdat het vrouwtje het
muilbroeden misschien wel niet goed zou kunnen!”
Neen, mijnheer S cheidewind, dat vrouwtje moet leren muilbroeden en na elke
poging zal j e zien dat er meer j ongen overblijven. Mooie visjes, niet allen even
groot en niet karaktergestoord.
Voor de ervaren Tropheus-vissenhouder was dit natuurlijk allemaal al ‘oude
koek' voor de andere hoop ik dat ik ze tenminste toch op de goede weg heb
geholpen.
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Verlagen van de KH en pH
met elzenproppen
http://www.aquariumhobby.nl/
Als je
 z it m
 et e en h oge K
 H/pH e n je
 w ilt d eze o mlaag b rengen z onder n aar preparaten a ls K
 H-minus o fpH-minus te g rijpen d an k an, n aast h et a lom b ekende
filteren over turf, o ok h et filteren

over elzenproppen een oplossing zijn. Hierbij
wat ervaringen.

Als aquariaan met een b ak met vooral Zuid-Amerikaanse planten en vissen
wil j e natuurlijk ook de watersamenstelling zo goed mogelijk benaderen. D at
is op zich al niet eenvoudig want wat moet dan de goede watersamenstelling
zijn? O ok binnen Zuid-Amerika zijn er verschillen in de samenstelling van het
water. Zie bijvoorbeeld de onderstaande tabel.
Str oo mgebi ed

Ri o Negr o ( Br azi l i e)
Ri o Gu a por e ( Br azi l i e)
Ri o Par a na ( Ar genti ni e)
Ri o Ya nayac u ( Per u)

p H

KH

4, 0
6, 4
7, 0
7, 5

<1
<1
<1
5, 5

GH
<1
<1
<1
6

Gel ei di ng ( S)
1 0 Sm
22 Sm
33 Sm
205 Sm

Als we dit tabelletje eens b ekijken dan zien we dat er vooral in de pH aardige
verschillen zitten. Het natuurgetrouw nabootsen van de Rio Negro met z'n
zeer lage pH zal niet meevallen! en bij dergelijke lage pH-waardes zal er geen
sprake zijn van een normale plantengroei. Maar j a, dat lukt in de Rio Negro
toch al niet omdat het water een zeer donkere kleur heeft en dus weinig licht
doorlaat.
De KH en de GH zijn over het algemeen ook bijzonder laag. Er is bijna geen
calcium ( GH) ofcarbonaat ( KH) opgelost. Dit is ook terug te zien in de zeer
lage geleidingswaarden voor het water. Met hogere KH en GH zie j e ook de
geleiding toenemen (Rio Yanayacu).
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Hoe is het nu bij een aquarium als we een
zo'n  Zuid-Amerikaans  biotoop  wat
willen benaderen (want dat is het toch
eigenlijk wat we doen . .. b enaderen). D e
pH moet dus niet erg laag liggen zoals
de Rio Negro maar ook weer niet te
hoog omdat de meeste vissen een
wat lage pH prefereren. Een pH
zo  rond  de  6,5 - 7,0  is  dan  een
mooie waarde. Helaas komt er zelden
water uit de kraan met een dergelijke mooie
pH-waarde. Bij mij ligt het rond de 7,5.
De KH en de GH naar lager als  1 brengen is ook al niet zo gemakkelijk, en
planten houden ook niet van dergelijke extreem lage waarden. Voor een lage
KH en GH is leidingwater uit den boze want daar zit j e al zo, afhankelijk van
het waterwingebied op een KH van 8 - 10 en een GH die daar nog wat b oven
ligt. Bovendien is vooral zo'n lage KH niet wenselijk om  een  stabiele pHwaarde te verkrijgen. ( Over pH en KH zit nog een artikeltje in de maak bij de
redactie). Een KH van 2 - 4 is dan wel zo ongeveer de ondergrens voor een
stabiele pH waarde.
Dan wil j e dus water met een pH van 6,5 - 7,0 en een KH van rond de 4 en
een GH die daar wat boven ligt (bijv. 5 ) en het is dus niet uit de kraan verkrijgbaar. Tsjaa, dan moet men dus op zoek naar alternatieven.
Zelfheb ik het geprobeerd met regenwater en dat werkte prima. Totdat de
zomer b egon en de regenton er uit zag als een algenkwekerij of, erger nog, er
zat helemaal geen water in. D at is het dus ook net niet.
Een omgekeerd osmose-apparaat ofionenwisselaar aanschaffen kan natuurlijk ook. D a is de makkelijkste en zekerste manier maar ook de duurste.
Gebruik van middelen als KH-minus, GH-minus en pH-minus? Dat al helemaal niet!! Ik wou het eerst eens op de natuurlijke wijze proberen en dat kan
dus door filteren over turf, of... door filteren over elzenproppen.
Hier in Notter staan zo links en rechts wel wat van die bomen dus die werden
met een b ezoek vereerd. Elzen zijn meestal te vinden langs sloten, kanalen of
andere waterrijke plaatsen. De zwarte proppen werden van de boom afge-
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plukt. D e proppen zijn de overgebleven zaden van het vorige j aar die nog aan
de boom zijn blijven zitten. Vooral deze zwarte proppen maken dat het gebruik van elzenproppen een verlagende werking op de KH heeft door de looizuren die ze afgeven. Zodoende werd er een emmer van de als kleine dennenappeltjes uitziende proppen verzameld. Thuis gekomen werden de proppen in
een nylon kous gestopt en in het biologisch filter gelegd. Ongeveer  1,5 liter
aan proppen op een aquarium van in totaal zo'n  500 liter. Nog wat losse
proppen in de bak voor het esthetische effect en dan maar afwachten.
De eerste effecten waren al snel merkbaar. Het water kleurde zeer snel een
soort roodachtig bruin. Niet onaardig om te zien maar het haalde wel aardig
wat licht weg, en al snel had ik zodoende geen Rio Negro-biotoop maar een
Rio Rouge! Na zo'n anderhalve dag trok de verkleuring weer weg en was er
weer een b eetje sprake van een Rio Blanco!.
En de waterwaarden? ... Euh! nou de KH daalde even aardig van 7 naar 5,
maar steeg daarna weer heel geleidelijk naar z'n oude waarde. Dit is op zich
niet te wijten aan de elzenproppen maar dat ligt waarschijnlijk aan m'n voedingsbodem (zie eerdere artikel) die nog steeds vrolijk carbonaten zit afte geven. D e pH zakte met 0 ,2 van 7,4 naar 7,2.
Dit schijnt overigens een typisch iets van elzenproppen te zijn nl. dat het de
KH meer beïnvloed dan de pH. Bij het gebruik van turfzien we een grotere
pH daling. Wellicht is dan ook een combinatie van turfen elzenproppen te
overwegen. Wel is het dan zaak om de pH en KH goed in de gaten te blijven
houden, trouwens iets wat j e sowieso bij een experiment als dit moet doen.
Tijdens het toepassen van de elzenproppen kregen ook de baardalgen waar ik
een beetje last van had hun genadeslag en verdwenen langzaamaan uit het
aquarium. De proppen werden zo  ongeveer  6 weken in het water gelaten,
daarna was de werking wel zo'n b eetje voorbij en daarna weer vervangen door
verse.
Al met al is het een goed geslaagd experiment geweest, ware het niet dat bij
mij dus de bodem niet helemaal meewerkt en wat roet in het verhaal gooit.
Wellicht ook voor u eens het proberen waard?
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Een blik op schijfvor mige koralen
Door James W. Fatherree & Michael Scott
Vertaling: Gert Eggink, Z .A.V. C erianthus Utrecht
Schijfvormige koralen worden regelmatig aangeboden in de handel, soms als
schijfkoraal soms als p addenstoelkoraal. Ze zijn m eestal f elgekleurd ofzien er
ten m
 inste a antrekkelijk uit, e n h et z ijn ook v aak g oed h oudbare k oralen. S chijfvormige koralen z ijn dan ook vaak een m ooie aanvulling voor je
 aquarium.

In onderstaand artikel zal ik de verschillende soorten eens nader b eschrijven
en aangeven welke zorg ze nodig hebben. Aan het einde vertel ik iets over een
paar andere ( soms verrassende) aspecten.
De meeste schijfvormige koralen  die  worden  aangeboden  zijn  behoren  tot  de
familie  fungiidae  zoals
Soms
Fungia -soorten. 
vinden  we  ook  Cycloserus en  Diaseris -soorten,  maar
zonder  gedetailleerd  onderzoek  van  het  skelet  en  andere kenmerken zal het niet
meevallen  vast  te  stellen
welke soort het is ...
Or a nj e Fungi a kl unzi ngeri

Gelukkig komen de basisverzorgingseisen zo sterk overeen dat we ons niet zo
druk hoeven te maken over een exacte identificatie. Naast de schijfvormige
koralen zijn er nog meer soorten in de genoemde familie, die tong- ofslipvormig zijn (zoals Ctenactis , Herpolitha

en Polyphyllia

), maar ik houd me nu
even bij de schijfvormige soorten.
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In principe zijn het allemaal eenpoliepige soorten, die rond en plat van vorm
zijn. Ze vormen geen kolonies zoals veel andere koraalsoorten wel doen.
Ze hebben één mond in het midden, die vaak als een deukje oflangwerpige
verdieping zichtbaar is en ze zijn vaak relatiefgroot. Ze kunnen zelfs meer
dan 30 cm groot worden. Desondanks hebben ze vaak korte tentakels, die
overdag ingetrokken zijn.
Hun kleur varieert vaak van roze tot fluorescerend oranje ofblauw en crèmekleurig en alles wat daartussen zit.
Deze koralen zijn als volwassen dier vrijlevend, wat b etekent dat ze niet vastzitten aan iets anders. Zo lang ze klein zijn zitten ze echter vaak vast aan hard
substraat  en  breken  ze
los  zodra  ze  groot  genoeg zijn. Zodra ze vrijlevend zijn vinden we ze
dus op allerlei substraat:
op  zanderige  of slibbodems,  op  rotsachtige
ondergrond ofzelfs bovenop  andere  koralen.
Wat  dat  betreft  zijn  ze
dus niet erg kieskeurig.
 Ctenactis crassa
Wanneer schijfkoralen het om wat voor reden dan ook niet naar hun zin hebben, kunnen ze naar een andere plek kruipen. Hoe vreemd het ook klinkt, ze
kunnen op eigen kracht over het substraat kruipen. Terwijl ze normaliter hun
weefsel niet erg kunnen uitzetten, pompen ze zich in dat geval op met water
als een waterballon. Door bepaalde delen van hun lichaam op te blazen en
andere leeg te laten lopen kunnen ze zich voortbewegen. Al gaat dat nog langzamer dan bij slakken...
Ze kunnen in bepaalde gevallen zelfs stenen beklimmen. Het is b ekend dat ze,
wanneer ze onvoldoende licht krijgen, soms het rifproberen op te klimmen
om zo meer licht te vangen. Dus wees niet verbaasd wanneer j e een schijfkoraal dat j e op de b odem hebt gelegd, de volgende morgen ergens anders terugvindt. Kleine soorten kunnen zichzelfzelfs omkeren, wanneer ze bijvoorbeeld
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door een golfofeen val op de kop zijn terecht gekomen. Dit is een b elangrijke
eigenschap wanneer j e j e realiseert dat het vrijlevende dieren zijn, die sterven
wanneer ze op hun kop liggen en dit niet kunnen herstellen...
Nog een andere vreemde eigenschap: ze kunnen zich op een bijzondere manier vermeerderen, via het maken van zogenaamde anthocauli. Wat er gebeurt
is dat een ouderdier krimpt door een proces van ontkalking (decalcificatie)
en tegelijkertijd een aantal kleine versies van zichzelfbouwt, compleet met
kleine skeletjes. Dit gebeurt vooral wanneer een ouderdier gewond ofgestrest
is.  De  nieuwe  dieren  zijn  de  anthocauli.  Schijfkoralen  kunnen  zichzelf in
slechte tijden dus opdelen in kleine kopietje van zichzelf, die zich uiteindelijk
losmaken en verspreiden in de hoop een betere overlevingskans te hebben
dan het ouderdier.
Daarnaast kunnen schijfvormige koralen zich ook geslachtelijk voortplanten
door sperma en eicellen los te laten. Ook bezitten ze een tweede manier om
zich ongeslachtelijk voort te planten: ze kunnen poliepknoppen vormen. D at
zijn een soort anthocauli waarbij het ouderdier niet kleiner wordt, en dit is
geen reactie op slechte omstandigheden ofstress. Het is de ‘normale' manier
van ongeslachtelijke voorplanting: kleine klontjes cellen ontwikkelen zich tot
nieuw koraaltjes, laten los van het moederdier en b eginnen hun eigen leven.
Deze soorten zijn b ehoorlijk sterk en relatiefeenvoudig te houden in aquaria.
Ze  gedijen  goed  onder  gemiddelde  tot  hoge  lichtintensiteiten  met  relatief
weinig stroming. Bij sterke stroming blijven ze ingetrokken, dus overdrijfde
stroomsterkte niet! De waterkwaliteit moet wel heel goed zijn, zoals bij alle
koralen en j e kunt ze dus direct op de b odem plaatsen, ofdat nu op de kale
glasplaat is ofop een zand-, grind ofkoraalbreukbodem. Natuurlijk kun j e ze
ook op de stenen leggen, zolang ze maar niet meteen naar beneden ofin een
spleet vallen zodra ze zich willen verplaatsen.
Een paar dingen moeten echter worden vermeld.

Houd er rekening mee dat wanneer ze b edekt raken met zand dat door de bak
'wervelt',  ze  extra  energie moeten besteden  aan het zich  ontdoen van  dat
zand. Dat doen ze door grote hoeveelheden slijm te produceren dat ze met
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behulp  van  microscopisch  kleine  trilharen  over  hun  lichaam  kunnen  verspreiden om zo het zand van zich afte ‘ spoelen'. Het is dus niet handig ze op
een plek te leggen waar ze constant met zand bedekt worden.
Daarbij: terwijl schijfvormige koralen ongevoelig lijken te zijn voor aanraking
door andere schijfvormige koralen en in het wild vaak in grote hoeveelheden
bij elkaar worden aangetroffen, willen ze helemaal niet aangeraakt worden
door andere soorten koralen. Ze hebben geen (vecht)tentakels, maar produceren als reactie op aanraking vaak grote hoeveelheden giftig slijm waarmee
ze zelfs grote koralen kunnen doden. Let er dus op dat j e ze niet te dicht bij
andere  (niet-plaatvormige)  koralen  plaatst,  want  dat  kan  de  dood  van  de
ander b etekenen.
Op  het  rif vangen  schijfvormige  koralen
zoöxanthellen om daarmee in hun voedselbehoefte te voorzien, maar die komen in het aquarium niet veel voor. Je kunt ze dus een beetje
voeren wanneer j e denkt dat ze voedsel tekort
komen.  Er  zijn  zoöplanktonproducten  op  de
markt, en j e kunt ze ook groter voer geven. Zelf
vul ik vaak een injectiespuit (zonder naald) met
gemalen pekelkreeftjes ofstukjes gehakte mosselen en spuit dat over mijn koralen. D e koralen
openen  daarop  hun  mond  en  slurpen  wat  ze
pakken kunnen. Je moet dit echter niet te vaak
doen  omdat je  de waterkwaliteit negatiefbeïnvloedt. Het is verstandig om de stromingspompen een paar minuten uit te
zetten zodat het voer niet meteen wordt weggeblazen, en altijd eerst j e vissen
goed te voeren, anders stelen ze het voer geheid van de koralen.
Maar is het voeren van de koralen nodig? Misschien wel, misschien niet... Ik
heb mijn koralen altijd een beetje gevoerd, en nooit gekeken wat er gebeurt
wanneer ik dat langere tijd niet doe. Maar er zullen vast hobbyisten zijn die
zeggen: ‘Ik heb mijn koralen nog nooit gevoerd, en ze doen het prima'.
Ik moet zeggen dat het waarschijnlijk van veel dingen afhangt, zoals de verlichting, de hoeveelheid opgeloste voedingsstoffen, de aan- ofafwezigheid van
een deepsandbed ofeen refugium, de soort en afmeting van de koralen, etc.
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By Ber nar d Du p ont fr o m Fr a nce - An e mon e Cor al ( Heli ofungi a acti nifor mis),
CC BY- SA 2. 0, htt ps: //c o m mons. wi ki medi a. or g/ w/i n dex. ph p?c uri d=40734783

Tot zover het algemene verhaal. Er is echter één schijfvormig koraal dat afwijkt van de standaard. In plaats van weinig ofgeen tentakels is de Heliofungia actiniformis b edekt met zoveel lange tentakels dat ze eenvoudig aangezien kan worden voor een anemoon.
Net als alle andere schijfvormige koralen is deze Heliofungia relatiefgroot en
vrijlevend met een schijfvormig skelet. Ze hebben echter tentakels die tot de
langste van alle steenkoralen behoren, en die het hele skelet met gemak bedekken. Wat b etreft hun kleur zijn ze niet zo kleurrijk en divers als de andere
soorten; ze zijn doorgaans bruin ofgroen met lichte puntjes aan de tentakels,
soms met lichte  strepen  op het lichaamsweefsel. Blijkbaar vormen ze  ook
geen anthocauli, maar produceren wel poliepknoppen.
De soorten met lange tentakels kunnen ook op de bodem worden geplaatst,
maar hebben we veel ruimte nodig, ver weg van andere koralen omdat de tentakels vol zitten met netelcellen. Ze hebben ook gemiddeld tot veel licht no-
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dig, en de lange tentakels wijzen er op dat ze, veel meer dan de andere soorten, afhankelijk zijn van het vangen en eten van prooidieren. Dus zou ik er
voor zorgen dat ze regelmatig wat te eten krijgen om ze in topvorm te houden.
Tenslotte nog wat informatie over de verpakking en verzending. S chijfvormige
koralen zijn doorgaans sterke koralen maar de randen van het skelet zijn erg
scherp en het zachte weefsel kan gemakkelijk b eschadigen, wanneer ruw met
een exemplaar wordt omgegaan tijdens de verpakking en verzending. Je moet
dus oppassen voor dieren die snijwonden ofbeschadiging aan de rand hebben.
Beschadigde  dieren  zijn  eenvoudig  te  herkennen  wanneer  het  witte  skelet
door het weefsel heen komt, maar kleine beschadigingen zijn vaak niet goed
zichtbaar. Goed kijken dus!
Een ander algemeen probleem is dat van teruggetrokken weefsel, vaak aan de
rand van de dieren waar het weefsel simpelweg is verdwenen en het skelet
bloot ligt. Wanneer het skelet bloot ligt kan het eenvoudig begroeid raken door
algen, wat een probleem kan opleveren voor het koraal wanneer dat probeert te
herstellen. Dus ook nu weer: let goed op, want j e ziet het niet in een oogopslag.
Dat is het zo'n beetje wel, anders dan voor de hand liggende breuk ofeen
ander ernstig probleem, dat gemakkelijk te herkennen moet zijn. Ik zou ook
soorten met lange tentakels die hun tentakels niet volledig hebben uitgezet
laten liggen. Realiseer j e dat het zachte weefsel kwetsbaar is, dus voordat j e
een exemplaar uit het water haalt, moet j e hem voorzichtig porren om hem te
verleiden zijn weefsel in te trekken. Laat ze hun tentakels intrekken voordat j e
ze oppakt, gewoon om zeker te zijn dat ze niet gewond raken in het laatste
deel van hun reis van de zee naar een aquarium.
Refer enti es
Bor ne man, E. H. 2001 . Aq uari u m Cor al s – Sel ecti on, Hus ba n dr y, a n d Nat ur al Hi st or y. Mi cr oc os m/T. F. H. P u bl i cati ons, Nept u n e Ci ty, NJ. 464 p p.

Ver on, J. E. N., 2000. Cor al s of t h e Worl d: vol u me 2. Austr al i a n I nsti t ute of Mari n e
Sci ence, To wnsvi l l e. 429 p p.

Br on:

htt p: // www. r eefs. c o m/ magazi n e/1 67334-l ook- pl at e- c or al s. ht ml
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Neritina turrita
Roger Veltens - D e Siervis Leuven
Met de opkomst van de nanoaquaristiek is ook de vraag naar kleine aantrekkelijke aquariumdieren gestegen. Naast garnalen en kleine kreeftjes is ook het
aanbod van aantrekkelijk gekleurde slakken enorm toegenomen.
Neritina turrita is een zeer fraaie slak met zebratekening. De kleur van de
schelp varieert van donkergeel naar donkerbruin met een bronsachtige glans
en is volledig overdekt met zwarte fijne dwarsstrepen ofstippen. Er bestaan
verschillende kleur- en tekeningvariëteiten.
Vanwege dit opvallende en mooie uiterlijk en hun gedrag zijn ze enorm populair geworden.

Twee vari a nt en va n Neriti na turrita

Wat hun gedrag b etreft zijn ze zeer geschikt voor het kleine aquarium. Ze zijn
veel in beweging en laten de planten met rust. Ze fungeren als uitstekende opruimers van etensresten en halfvergane plantendelen en ze gaan ook bepaalde
algensoorten te lijf. Je kan ze dus goed combineren met een paar kleinere
visjes in een mooi b eplant nanoaquarium.
De slakken komen in de natuur voor in Zuidoost-Azië, waar ze zowel voorkomen in zoet-  als brakwater. Ze worden gemiddeld zo'n  3  cm groot. De
mannetjes blijven kleiner dan de vrouwtjes.
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Deze slakken zijn kieuwslakken. D at b etekent dat ze de nodige zuurstofdirect
uit  het  water  halen.  Ze  bezitten  een  operculum,  waarmee  ze  hun  huisje
kunnen afsluiten bij droogte ofgevaar.
Ze hechten zich met hun voet stevig vast aan het oppervlak. D at b etekent dat
je voorzichtig te werk moet gaan als j e ze wil losmaken, om beschadiging van
de voet te voorkomen.
De Neritina is een zeer sociale slak en moet dus in groepsverband gehouden
worden. Een mooie groep b estaat zo uit een  10-tal diertjes. Je moet wel oppassen als j e een dergelijk aantal slakken in een nanobakje plaatst. Als er een
exemplaar sterft, vervuilt het sterk het water. D aarom stelt men als vuistregel
dat men ongeveer  15 liter water per slak zou moeten voorzien. Je kan deze
vuistregel uiteraard omzeilen door j e dieren goed te verzorgen en steeds goed
uit te kijken dat j e waterkwaliteit in orde blijft.
De slakken stellen weinig eisen aan het water. D e temperatuur mag tussen de
15  ˚ C en 28  ˚ C liggen. Je kan ze bijvoederen met blaadjes sla en spinazie of
met voedertabletjes. Je moet wel opletten als j e medicijnen in j e bak moet gebruiken. Hier schijnen ze wel gevoelig voor te zijn. Je kan ze dus best eerst
verwijderen, voordat j e medicijnen toevoegt in j e b ak.
In tegenstelling tot vele andere slakkensoorten zullen ze nooit voor een slakkenexplosie in j e b ak zorgen. Tot nu toe zijn er geen (ofweinig) kweekresultaten b ekend. Ze zullen wel eieren afzetten, maar vermits de eitjes alleen uitkomen in brakwater zal j e nooit nakweek in j e bak terugvinden.
In de natuur leggen ze hun eitjes op drijvende planten en worteldelen die door
de stroming richting zee en dus naar brak water getransporteerd worden. Hier
komen de eitjes uit en de larfjes groeien op door zich te voeden met fytoplankton. Als het kleine slakjes geworden zijn keren ze terug naar zoet water.
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Java mos, prikken of vastbinden?
Minor Maastricht
Een andere manier om j avamos in j e bak te plaatsen dan vasthechten met
speldjes en draad is de ‘blender methode'.
Zo doe j e dat:
ìKies de mossen die je mooi vindt en gebruik meerdere soorten voor een
effect.
ìnatuurlijk
Stop de mossen in een mengbeker.
ìMaak een papje van een grote schep Griekse yoghurt en 100 ml water.
ìGiet het papje bij het mos in de mengbeker.
ìMix alles fijn.
ìSmeer het papje op het hout.
Zoals j e weet kunnen mossen zowel emers (boven water) als submers ( onder
water) overleven.
Handig is dit, j e kan dus j e met mos ingesmeerde stuk hout zonder water laten
ingroeien: dit noemt men de ‘Dry start methode'.
Plaats j e kunstwerkje in een aquarium waarin j e een bodemlaagje aanbrengt.
Zorg ervoor dat de bodem goed doordrenkt is en plaats j e ingesmeerde stuk
hout erin. D ek de bovenkant van het aquarium afmet glas ofkrimpfolie, laat
echter wel een kleine opening aan de zijkanten voor luchtcirculatie.
Zet gedurende 8 a  10 uur de verlichting
aan en besproei j e aanplanting afen toe.
Na een paar weken zal j e merken dat de
mossen zich vastgehecht hebben en beginnen te groeien. Als alles ingegroeid is
naar j e zin kan j e j e kunstwerk in j e aquarium plaatsen.
Succes ermee!
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Hygrophila cory mbosa
Met dank overgenomen uit Aquaton
Dat tal van ondersoorten van de groep Hygrophila

bekend zijn als zeer gewaardeerde aquariumplanten weten we. Meestal staan ze prominent in menig
aquarium.  Er  zijn  smalbladige,  meer  breedbladige  en  fijnbladige  soorten.
Denk maar eens aan B elgisch groen (Hygrophila p olysperma ), een weelderige
plant die prima in een  b osje tot haar recht komt. Helaas zien we de plant
nauwelijks nog in de handel. Het zijn veelal de veteranen onder de aquarianen
die de plant nog ergens in een hoekje hebben staan.
Toch zijn er in de loop van de j aren meerdere soorten ter b eschikking gekomen. Tegenwoordig is er zelfs een variant die klein en gedrongen blijft en die
de bladeren dicht op elkaar heeft staan.
Iedereen  kent  het  zogeheten  appelblad,  waarvan  de  bladeren  stugger  en
korter afgerond zijn dan van Hygrophila

s tricta . D e laatste blijft toch één van
de mooiste aquariumplanten.
En nu specifiek de variant met de cognackleurige top, de Hygrophila

corym.
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geethoek ronddobbert. Hij lijkt zeer op de  stricta die frêle, frisgroene bladeren heeft die wel 10 cm lang en 3 cm breed kunnen worden. D e plant kan
gemakkelijk ruim 50 cm lang worden.
Wel is het licht van belang. De plant
moet over de gehele lengte voldoende
licht krijgen, anders vallen de bladeren
aan  de  onderkant  van  de  stengel  af.
Daarom zetten we ze wat uit elkaar en
verstoppen de groep niet tussen andere
groepen, maar geven we ze de ruimte.
Stroming in de bak en schoon, helder
water lijken de plant goed te doen. Is
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het water niet helder en fris, dan ontstaan er geheid problemen met algen en
slechte bladeren. Die worden langzaam geel ofblijven klein, in veel gevallen vallen
de onderste bladeren dan ook af. Maar heeft men deze simpele voorwaarden
onder de knie, dan is het genieten geblazen. Schafeen ruime groep aan.
Komen ze uit een potje vanuit de handel, ofkrijg j e stekken van een liefhebber/clubgenoot?
Dat maakt verschil. Planten van een liefhebber dienen met zachtheid b ehandeld te worden, dus vervoeren in een bakje met een ruime waterlaag om b eschadigingen te voorkomen. Even op temperatuur laten komen en voor ze in
de b ak worden gezet eerst even met aquariumwater afspoelen. D an kunnen ze
zo de b ak in.
Komen ze uit de handel in een potje, zorg dan
voor  goede,  complete  planten.  Zijn  er
kale stengels ofplekken op de bladeren,
laat het potje dan staan. Het is ook heel
belangrijk  om  verse  planten  mee  te  nemen. Neem ze uit het potje met steenwol
en  haal  dat  zoveel  mogelijk  weg.  De
planten goed afspoelen en laten wennen
aan de temperatuur. Voor ze op hun plek
worden gezet haal j e 3/4 van de plant af.
Zorg dat er bij de  1/4 in ieder geval 2 goede bladeren zitten, anders naar  1/3 aftoppen. De kleine
stengels zet je  eerst her  en  der  op  de plek van  de
groep, daarna zet j e de mooiste toppen er voor. Zorg
wel dat er voldoende groei/lichtruimte is tussen de onderlinge plantjes, die
over de gehele stengel veel licht nodig hebben om aan te slaan en te groeien.
Nu volgt het b elangrijkste: geduld! D e plant moet zich in de komende p eriode
omworstelen van de bovenwater vorm naar de onderwater vorm.
Natuurlijk gaat er wel een stek dood, maar als de rest gaat groeien is dat een
prachtig gezicht.
Als ze op een derde van het oppervlak zijn wordt de cognackleurige top zichtbaar. Hoe verder deze naar het oppervlak groeit, des te mooier de kleuring
wordt.  Een  blikvanger  verdient  een  goede  plek.  Wat  een  pracht  om  een
mooie, volle groep te bezitten!
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Met de hoogte kun j e spelen. Je kunt de planten  oplopend neerzetten, maar
ook met wat  golfbewegingen wanneer j e een hele grote groep hebt. Want dat
ziet er ook mooi uit.
Als hoofdgroep een forse partij Hygrophila, als randbeplanting mooi en fris
Javamos. Zo hier en daar een pluk Anubias

n ana en in de buurt een mooie,
volle groep van de grote cognacplant.
Aan  de voorzijde  een groene  ofrode tijgerlotus,  afgewerkt met wat kleine
Cryptocorynen. D an hebt u het summum aan contrast in bladvorm en -kleur
bereikt!
De plant wordt gevonden in een groot gebied van Zuidoost-Azië, van India
tot Indonesië. Het is een moerasplant en daardoor ook in de huiskamer te
plaatsen. Dat gaat niet vanzelfen kost enige moeite, maar dan krijg j e een
weelderige b os, die j e zelfgoed kunt snoeien zodat het niet te wild wordt.
Het meest simpele is om in een ruime schaal aarde met wat zand en stenen te
mengen en aan te vullen met water. Plaats hier wat onderstekken in, het liefst
net onder water. We doen de b ekende doorzichtige plastic zak erover.
Dan weer geduld. Langzaamaan er voor zorgen dat er meer lucht bij kan komen, tot op een gegeven moment de zak weggelaten kan worden.
Als de plant na lange tijd ook nog eens bloeit, is het helemaal top. En het
leuke is dat j e zelfvoortdurend nieuwe stekken in het aquarium kunt poten, of
weggeven aan een hobbygenoot.
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Najas
Patrick Loosvelt, Wagtail Aalst
Mijn ervaring met Najas is b egonnen met een simpel stukje stengel van amper
twee cm lang met ocharme twee blaadjes.
Ik schafnieuwe waterplanten al eens aan op een ruilbeurs, waar het aanbod is
gekweekt door collega-liefhebbers. Als j e goed uitkijkt, kan j e er soms soorten
op de kop tikken, die in de handel nooit aangeboden worden. Zo had ik dus
enkele planten gekocht, waaronder prachtige rode crypto's.
Thuisgekomen ontdekte ik bij het uit elkaar halen van de crypto's een klein
groen stukje plant. Mijn nieuwsgierigheid was meteen gewekt door de onbekende bladvorm. Ik besloot om het piepklein stekje een kans te geven. Het
korte stengeltje met zijn twee blaadjes werd heel voorzichtig in de bodemgrond geplant op een goed verlichte plaats.
De eerste dagen en weken gebeurde er niets. Maar plots begon het plantje te
schieten en groeide er een lange stengel. D e lange stengel werd in stukjes gedeeld die opnieuw werden ingeplant. Na enige tijd stond er een mooi bos fijnbladige  groene  planten  in  het  aquarium. Na wat  navraag  en  opzoekwerk,



Najas guadal upensis
Guppygras
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bleek dat dit wonderlijke plantje de naam ‘Najas' draagt. De literatuur vermeldt ook dat er wereldwijd een 40-tal soorten bestaan.
Najas is een echte waterplant, met fijne blaadjes. D e stengels zijn zeer dun. Je
kan de stengels in de bodem planten ofj e kan ze gewoon laten drijven. Behandel ze wel voorzichtig want de stengels zijn nogal broos. Bij het verplanten
breken ze gemakkelijk in stukjes uit elkaar. Je plant ze dus b est niet in de stroming van de uitlaat van de filter. De broosheid heeft ook tot gevolg dat de
planten niet commercieel verhandelbaar zijn. Gelukkig worden ze wel onder
liefhebbers in de verenigingen verspreid.
Hoe j e de plant kan vermeerderen laat zich al raden: door het stekken van de
stengels! Elk stukje stengel groeit uit tot een volwaardige plant.
Najas stelt weinig eisen aan de waterkwaliteit en de temperatuur. Veel licht en
voedingsstoffen (bijvoorbeeld ijzerbemesting) bevorderen uiteraard de groei.
CO2-toevoeging is absoluut geen noodzaak, de plant groeit heel goed zonder.
Najas is een snelle groeier. Als j e niet tijdig ingrijpt, gaat het woekeren en de
andere planten overheersen. Ervaring leert dat j e vooral moet opletten met
cryptocorynen. D oor de snelle groei aan het wateroppervlak, neemt Najas geleidelijk aan het licht weg. Als j e dan bij het onderhoud van het aquarium een
hele bos Najas uitneemt, worden de crypto's plots blootgesteld aan een hogere lichtintensiteit met vaak verslijming tot gevolg. Het komt er dus op aan
om de planten regelmatig uit te dunnen. Tenzij j e natuurlijk liefhebber bent
van een ‘wild' aquarium.
Najas is door zijn broosheid en wild voorkomen, minder geschikt voor het gezelschapsaquarium, maar ideaal voor kweekbakjes. Het is het favoriete afzetsubstraat voor veel vissoorten, zoals bijvoorbeeld zalmpjes. In een meterbak
vol Najas dat bevolkt werd door een tiental koningtetra's (Inpaichthys kerri ),
kweekten  deze  laatste  alsof het  niets  was.  De  plant  vervult  ook  dezelfde
functie als j avamos ofeikenbladvarens: de j ongen vinden tussen het weelderige groen een veilige schuilplaats en de ouderdieren geraken niet in het ondoordringbaar kluwen. Doordat de plant snel groeit, worden bovendien veel
afvalstoffen uit het water verwijderd. Een aanrader!

Aquatropica

 23

Jaargang 33/11

Zoet water

Bijlzal men
Auteur onbekend, Xiphophorus Oss

De b ijlzalm w ordt w el e ens v ergeleken m
 et e en v liegende v is e n d eze v ergelijking
is n iet h elemaal onterecht. Vliegende vissen vliegen echter n iet z oals vogels dat
doen, m
 aar m
 aken lange g lijvluchten. D
 e b ijlzalm m
 ag m
 en m
 et e en g erust g eweten een echte u itblinker in deze vaardigheid n oemen. M
 aak kennis m et een
interessante aquariumbewoner.

De bijlzalm behoort tot de familie van de  gasteropelecidae , waarvan de
leden een groot gebied bevolken: van de grens van Midden-Amerika tot de
monding  van  de  rivier  de  Paraná. Een zeer bekende soort is
Gasteropelecus  sternicla  (zilverbijlzalm). Maar andere bekende
bijlzalmen  zijn  o.a.  de  Carnegiella  marthae  (dwergbijlzalm),
Carnegiella  strigata  (gemarmerde bijlzalm) en de Gasterope
lecus levis .
Carnegiell a stri gata

Het hoge, zijdelings sterk samengedrukte lichaam heeft de vorm van een hakmes. D e rug is recht en de borst en buik zijn versmald tot een kiel. Aan het robuuste schoudergedeelte zijn de machtige spieren van de b orstvin b evestigd.
Met snelle slagen van deze vinnen kunnen deze vissen zich uit het water verheffen en enkele meters over het oppervlak glijden.
Op die manier j agen ze vlak onder de oppervlakte en zijn daarbij vooral uit op
insecten die overal op drijvende waterplanten zitten, maar voeden zich ook
met stuifmeel.
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Opgeschrikt ofbelaagd door een rover kunnen ze geheel los van het water
komen en niet alleen in een rechte lijn, maar ook met een vrij scherpe bocht
uit het water opduiken en er overheen ‘vliegen'.
Deze kleine familie van vissen leven in grote scholen. In het aquarium kan
men ze het beste samen houden met andere rustige zalmsoorten. Gezien hun
jachtwijze verlangen ze een zo groot mogelijke wateroppervlak. Ze prefereren
betrekkelijk zacht water en een iets hogere temperatuur.
Wat men zeker niet mag vergeten, is het aquarium goed afte sluiten. Het zou
niet de eerste keer zijn dat een aquariumhouder 's morgens een ofmeerdere
van dit prachtige diertje op de dekruiten aantreft!
In het aquarium kan men ze als voer levende insecten geven zoals bijv. fruitvliegjes, kleine krekels en muggenlarven die kort voor het voeren uitgedroogd
worden, zodat ze blijven drijven.
Dit is noodzakelijk  omdat  deze
vissen oppervlaktebewoners zijn
(te  herkennen  aan  de  opwaarts
gerichte mondopening)  en naar
voedsel dat naar de b odem is gezakt zullen ze niet meer kijken.
Gasteropelecus sternicl a

Mannetjes en vrouwtjes zijn bij bijlzalmen haast niet te onderscheiden. Alleen
bij een paar soorten kan men, bij doorvallend licht, in de buikholte van de
vrouwtjes de rijpe eitjes waarnemen. Een paar soorten uit de geslachten Carne
en
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Van het geslacht Carnegiella vind ik persoonlijk de C. s trigata ofde gemarmerde bijlzalm het meest interessant, vooral door de kleurtekeningen op de
flanken. D e grondkleur is geel tot groen oflichtviolet met afwisselende zilverglans. D e rug is donker olijfgroen met een zeer donkere streep- en vlekkentekening. Van het kieuwdeksel tot de onderste helft van de staartwortel tekent
zich een donkere lengtestreep afdie aan de bovenzijde wordt b egrensd door
een zilverglanzende zone. Daaronder bevinden zich een drietal schuin naar
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voren lopende onregelmatige banden. B orst en buik zijn min ofmeer geel omzoomd. Alle vinnen zijn kleurloos en doorzichtig. Bij de fraaiere exemplaren
kan aan de staartvinnen een lichte pigmentering voorkomen, waarin dan twee
witachtige vlekken opvallen.
Vooral  de  kleinere  soorten  uit  het  geslacht Carnegiella worden dikwijls ingevoerd.  Deze  soorten  hebben  geen  vetvin. Ze komen uit de Amazone, de Rio
Negro, de Orinoco en de zijrivieren van
de  Marañón.  De  meeste  Carnegiella soorten worden zelden groter dan 5 cm.
De Gasteropelecus -soorten* daarentegen
kunnen een lengte tot 6,5 cm bereiken.   Thoracocharax stell atus
Voor het gezelschapsaquarium zijn de aantrekkelijkste Carnegiella s trigata ,
maar ook Carnegiella

m arthae die kleiner is dan de soorten van de nauw verwante geslachten. Ze zijn ook iets teerder, maar niet zo teer dat ze niet geschikt zouden zijn.
Bijlzalmen kunt u rustig houden bij uw discussen ofbij scalares (Pterophyllum -soorten). Vermijd daarbij een overvloed aan drijfplanten. B eperk ook de
wildgroei van bepaalde Vallisneria -soorten ofde beruchte ‘ ajuinen'. Voor men
het weet, dekken ze het wateroppervlak afen dat is funest voor de levenswijze
van de aan het oppervlak wonende bijlzalm.
Wie echter een b eetje aandacht schenkt aan deze interessante en in mijn ogen
prachtige visjes, zal er veel plezier aan b eleven.
NVDR Aquatr opi ca

Het gesl ac ht Gasteropelecus o mvat dri e s oorten waarva n er maar eentj e, Gasteropelecus macul atus 6, 4 c m haal t. De t wee a n der e s oorten:  G.  levis ( 3, 5 c m) en G.  sternicl a
( 3, 9 c m) bl i j ven bed ui den d kl ei n er.
De Thoracocharax- s oorten, di e voor h een i n h et gesl ac ht Gasteropelecus on der gebr ac ht war en, wor den wel vri j gr oot.
Thoracocharax securis: 6, 8 c m. I n h et a quari u m ku n n en ze 9 c m hal en.
Thoracocharax stell atus: 6, 7 c m.
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De zeeko mko mmer, een goede oprui mer
of een tikkende tijdbo m?
Eric-Jan Varkevisser: C erianthus
Er zijn wereldwijd ongeveer  1.700 soorten komkommers en ze komen voor
van de p oolgebieden tot in de tropische zeeën. D e meeste soorten komen in
de warme gebieden voor in getijdengebieden maar er zijn ook diepzeesoorten
die op 10 km diepte leven. D e grootte van deze dieren varieert van ongeveer 3
cm tot wel ruim 3 meter!
Deze dieren vallen onder de stam van de stekelhuidigen. D e meeste soorten
hebben een vrij uniforme worstvormige lichaamsbouw. Er zijn ook soorten
met een sliertige ofjuist een b olle lichaamsvorm.
De meeste soorten leven op de b odem, waar ze zich kruipend voortbewegen.
Ook zijn er strikt gravende soorten b ekend en enkele soorten zijn zelfs goede
zwemmers.
In vergelijking met andere stekelhuidigen hebben zeekomkommers een afwijkend uiterlijk. D e inwendige anatomie vertoont echter wel grote gelijkenissen
met andere stekelhuidigen zoals bijvoorbeeld de zee-sterren en de zee-egels.
Zeekomkommers in de tropische wateren kunnen mooie kleuren hebben en
sommige hebben een mooie uitstaande  krans  van  tentakels
waarmee ze hun voedsel uit het
water  filteren.  Deze  mooie
soorten  hebben  voor  hun  bescherming vaak gifstoffen die ze
kunnen  uitstoten  als  er  gevaar
dreigt. Hierdoor zijn ze vaak een
gevaar voor het aquarium, zeker
Parastichopus parvi mensis
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als dit een wat kleiner aquarium betreft. Het kan voorkomen dat alle vissen
dood gaan dus voordat j e een mooi komkommertje koopt b edenk wat er kan
gebeuren. Zeker wanneer j e drukke vissen in de bak hebt ofvissen die aan de
tentakels plukken.
Maar ik wil het eigenlijk over de wat grotere exemplaren hebben; degene die
als  een grote zwarte  ofwat zwart/rood gekleurde worst  op je zandbodem
leeft. Deze komkommers zijn erg goede opruimers en hebben in de zee dezelfde functie als de regenwormen op het land. Ze hebben aan de voorzijde
een krans van tentakels waarmee ze zand oppakken. Hier filteren ze hun voeding uit. Ze leven van het organisch materiaal en de microscopische algjes die
op het zand groeien maar ook van de kleine diertjes en diatomeeën die ertussen zitten. Ze zetten dit voedsel om naar mineralen die hierdoor dus weer
beschikbaar komen in het water. In zee zijn ze dus een belangrijke schakel in
het ecologisch proces.
Eigenlijk zijn ze dus onmisbaar in een aquarium maar er zit ook aan deze
dieren  een  gevaar!  Zoals  eerder  vermeld  bevatten  deze  komkommers  gifstoffen  die ze bij gevaar kunnen loslaten. Bij  dit  dier gaat het op  een wat
vreemde manier: er komen witte draden uit de anus die plakkerig zijn en sterk
in volume toenemen als ze in het water komen en dus ook gifstoffen bevatten.
Deze draden stoten ze afen blijven dus aan hun belager hangen waardoor
deze gehinderd wordt in zijn b ewegingen ofzelfs sterft.
Deze  draden,  de  buizen
van  Cuvier  genaamd,
worden  geregenereerd
door de komkommer wat
enkele weken kan duren.

Ge won e zeeko mko m mer
( Hol othuri a forskali) st oot
de b ui zen va n Cuvi er ui t.

F ot o: Rpi l l on - Ei gen wer k.
Li censed u n der CC BY- SA
3. 0 vi a Wi ki medi a Co mmons.

nove mber 2018

 28

Aquatropica

Zee water

Pseudocol ochirus axi ol ogus ( zeea p pel ). De zeea p pel i s een kl eurri j ke, b ol l e
zeeko mko m mer.
Tot vri j cecent wer d P.  axi ol ogus al s een syn. va n P.  vi ol aceus besc h ou wd. Si n ds 201 6
( O' L ou ghl i n) wor dt P.  axi ol ogus ter u g al s een vol waar di ge s oort besc h ou wd.
F ot o: Marti n Byttebi er

In het aquarium wordt deze soort niet snel lastig gevallen. Hij is dus minder
gevaarlijk dan de kleinere soort met mooie krans. Maar er zit wel een ander
gevaar voor deze soort in het aquarium: de stromingspomp! D e komkommer
kan  recht  omhoog  tegen  het  glas  kruipen  en  zo  dus  in  de  pomp  terecht
komen waardoor ook deze soort voor massale vissterfte kan zorgen in het
aquarium.
Naar mijn mening blijft deze soort goed in het zand als er genoeg te eten is
voor ze. Een bijkomend voordeel is dat als ze vol met zand zitten, ze meer
moeite hebben om omhoog te komen.
Verder heb ik  ergens gelezen  dat bij  seksuele voortplanting  ook gifstoffen
kunnen vrijkomen maar de informatie over deze dieren in het aquarium is redelijk summier.
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Zelfheb ik ongeveer 5 j aar geleden een zwarte komkommer gekocht die het
erg goed doet. Hij eet zich helemaal vol met zand en kan redelijk groot worden. Een kleine 3 j aar geleden kwam ik thuis van mijn werk en was die grote
dikke komkommer ineens klein en gedrongen en nadat ik eens goed naar mijn
aquarium keek bleek dat ik er ineens twee had!
Dan kan j e goed zien wat het regenererende vermogen van deze dieren is. D e
ene kant had een mond met tentakels maar miste de anus, de andere miste
dus de mond.
In de weken daarna heb ik ze maar weinig zien bewegen maar na een tijdje
kon j e zien dat ze b eide weer compleet waren. Het bleefnog lang zichtbaar
welke het voorste en welke het achterste gedeelte was omdat ze b eide nog een
redelijk klein mondje ofanus hadden.
Nu ongeveer een j aar geleden is er weer een gedeeld; dus momenteel heb ik
één grote en weer twee kleinere in het aquarium zitten. Zolang ze goed op de
bodem blijven mogen ze van mij blijven zitten.
De foto van een delende komkommer kwam ik op Facebook tegen en dit
vond ik zo bijzonder om te zien dat ik dit hier ook maar met jullie deel.
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NVDR Aquatr opi ca
Zeeko mko m mer wor dt i n de Azi ati sc h e keuken besc h ou wd al s een war e del i catesse.
De zeeko m mer op zi j n ei gen i s ec hter vri j s maakl oos. Het meest e wer k kr ui pt i n h et
kui sen en koken va n de ko mko m mer. Daar na wor dt, o m s maak aa n t e br engen, de
zeeko mko m mer gest oofd i n vl ees b oui l l on en extr act en.
Mo ment eel wor den er een 70-tal va n de + 1 . 700 s oorten c o m mer ci eel ui tgebui t.
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B al i ,

Uitnodiging algemene bijeenkomst vrijdag 30 november
Gerrit Plovie
De koraaldriehoek beslaat ongeveer 2,3 miljoen vierkante mijl oceaan en
omsluit zes landen in de Indo-Pacific: Indonesië, Maleisië, Papoea-NieuwGuinea, de Filipijnen, de Salomoneilanden en Timor-Leste (Oost-Timor).
Een ongelooflijke hoeveelheid biodiversiteit is samengepakt in minder dan
1% van 's werelds oceaanoppervlak: De koraaldriehoek huisvest  1/3 van
de  koraalriffen  op  de wereld,  75% van  de bekende  koraalsoorten  (±60
soorten koraal), bijna 3 .000 soorten vis, de helft van ' s werelds zeegras- en
marine weekdiersoorten, 75% van de bekende mangrovesoorten, 6 van 7
gekende  zeeschildpaddensoorten  (groene-,  karet-,  warana  [ook  dwergschildpad ofOlive ridley turtle genoemd], leder-, dikkop- en platrugzeeschildpad), en meer dan 22 soorten zeezoogdieren.
De koraaldriehoek is een evolutionaire hotspot geweest vanwege de combinatie van licht, hoge watertemperatuur en sterke, voedselrijke stromingen
van  de  Pacific  en  Indische  oceanen.  De  seizoengebonden  toevoer  van
voedsel van deze uit de diepe oceaan komende stromen samen met equatoriale zonneschijn en warme zeeën resulteerde in een overvloed van fytoplankton en zoöplankton.
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Dit voorziet in voedsel zowel voor koralen, vissen (larven) als voor migrerende giganten zoals manta's en walvishaaien. De aanwezigheid van koraalriffen en mangrovebossen bufferen het effect van stormen en tsunami's
op  de  kustbevolking van  de  koraaldriehoek.  De  overvloed van voedselbronnen in de driehoek steunt de directe levensbehoeftes van 126 miljoen
mensen terwijl miljoenen over de hele wereld er ook van profiteren.
De totale j aarlijkse economische waarde van de natuurlijke b ewoners van
de  koraaldriehoek  inclusief koraalriffen,  mangroves  en  zeegrasbedden
wordt geschat op 2,3 miljard US $.
Hierbij mogen we het steeds groeiende ecotoerisme als de multimiljarden
tonijnindustrie die, direct gesteund wordt door de kweekkamer van de koraaldriehoek, niet vergeten. Dit alles maakt duidelijk waarom de bescherming van  dit gebied  zo belangrijk  is. Vele  commercieel belangrijke vissoorten leven in deze wateren, en maken het een ideale plaats voor lokale
mensen om te leven en te werken.
Al deze riffen en hun b ewoners kan men op vrijdag 30 november b ewonderen in een onderwaterfilm.
Bron: Reefsecrets
Wanneer: Vrijdag 30 november om 20.00 uur
Waar: zaal "Van B oven", Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136
en 138.
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