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Woordje van...
Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Terwijl j ullie dit lezen is de Goedheiligman en zijn
hulpje Zwarte  Piet  al  afgevaren naar hun thuishaven en is de rust teruggekeerd in Nederland.
Het  blijft  me  verbazen  hoe  volwassen  mensen
erin  slagen  een  kinderfeest/traditie naar  de verdoemenis te helpen door hun bekrompen geest.
Terwijl geen enkel kind eraan denkt dat Zwarte
Piet ook maar iets te maken heeft met het slaafse
verleden  van  onze  anders  gekleurde  medemensen, slagen volwassen mensen erin om dit toch anders te zien.
Dat onze Afrikaanse ofin het geval van Nederland, Surinaamse medemensen er
enig bezwaar tegen hebben, kan ik nog min ofmeer begrijpen. D at echter oerNederlanders er eveneens tegen opkomen, gaat er bij mij niet in. Hebben ze in
hun kindertijd nooit mogen meegenieten van het kinderfeest? Waren ze in hun
kinderjaren misschien al zo stout dat ze van de roe kregen en daardoor een afkeer voor Zwarte Piet opgedaan hebben?
Neem nu de bekende Nederlandse rockzangeres ‘Anouk'. Ze heeft zich al meerdere keren uitgesproken tegen Zwarte Piet. Nochtans is het geweten dat ze een
ware voorliefde heeft voor ‘ zwarte pieten', getuige haar talrijke anders getinte exechtgenoten.
Ik vraag me afwie hier de onverdraagzame is, de autochtone b evolking die haar
fel b evochten waarden en eeuwenoude tradities verdedigt of(bepaalde) allochtonen die lak hebben aan alles en ons hun leefwijze willen opdringen, desnoods
met geweld.
Ik ken het antwoord, maar ik kan het niet uitdrukkelijk geven wegens de overgedreven politieke correctheid. Men zegt dat er in ons land en bij uitbreiding Europa vrijheid van meningsuiting heerst, maar in realiteit ligt dit toch ietwat an-
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ders. Zolang j e de mensen van een b epaalde politieke strekking naar de mond
praat, is er geen probleem. Maar oh wee als j e het aandurft een andere mening
te hebben, dan ben j e een ofandere -ist of-foob en riskeer j e een b oete en in het
slechte geval vervolging.
Soms vraag  ik  me  af ofwij,  aquarianen,  in  het  huidige  klimaat  nog  mogen
spreken van ‘ Black Molly', ‘ zwarte waaiervis' (Austrolebias nigripinnis), ‘ zwarte
tetra' (Gymnocorymbus ternetzi), enz. Je weet maar nooit.
PETA zei nog niet zo lang geleden dat melk drinken racistisch is, omdat j e zo
jouw superioriteit uitdrukt tegenover vele andere volkeren op aarde die er ziek
van worden (lactose-intolerantie).
Nou j a die niksnutten moeten toch iets doen om hun aardse aanwezigheid te
verklaren. Als ze zich niet bezighouden om met geweld varkens te ontvoeren,
zoeken ze wel iets anders om in de media te komen. Trouwens, zou wat PETA
doet ook geen vorm van racisme zijn? Vinden ze zich als veganist niet de meerdere tegenover de vleeseters onder ons?
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Cichlaso ma salvini, een felle rakker.
Jan Fioole
Met dank overgenomen uit Minor-magazine,
De Minor Rupel-Vaartland vzw.
Eerstbeschrijving en herkomst
1)

“Cichlasoma ” salvini  (Günther,  1862) werd oorspronkelijk beschreven als
Heros salvini . Type vindplaats van  “C. ” salvini is de “River de Santa Isabel”
een zuidelijke toeloper van de Rio de la Pasión. (Guatamala.) D e daar voorkomende dieren worden aangeduid met “Usumacinta populatie”. D eze populatie is gedrongen en hoog van vorm, de kleuren zijn overwegende helgeel,
met een felrode buikpartij en een hemelsblauwe streeptekening op de rug en
aarsvinnen.
Exemplaren uit de toelopers van de Lago Izabál (Rio Cianaga, Rio Tunico)
zijn iets gestrekter van vorm als de “Usumacinta populatie”. D eze exemplaren
zijn meestal geel van kleur met een rode buikpartij en enkele blauwe stippen
op het lijf.

Trichro mis salvi ni, Ri o Al mol oya

F ot o:  Ja n Fi ool e

Trichro mis salvi ni, Ri o Ch aca max
F ot o:  Ja n Fi ool e

De Rio Motagua vormt de zuidelijkste verbreidingsgrens waar “C. ” s alvini nog
voorkomt. Ook komt  “C. ” salvini in geheel Belize voor, zowel in brak als in
zoetwater. De kleuren van deze dieren variëren van grauw grijsgroen tot fel
gele dieren, meestal ontbreken de oranje/rode kleuren in het geheel. Ook in
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Zuid-Mexico is “C. ” s alvini wijdverbreid en zijn de div. populaties min ofmeer
duidelijk van  elkaar te  onderscheiden. Zo zijn  de  exemplaren uit  de bergstromen van de b oven Rio Tulija opvallend slank en lang gerekt, de kleuren
bruinviolet met roestrood en hier en daar enkele blauwe stippen. Exemplaren
uit Pichucalco zijn uitgesproken hoog en grofgebouwd, de kleur van de vrouwelijke  dieren zijn geel met  een rode buikpartij,  de mannelijke  dieren zijn
overwegend niet zeggend geel tot bruin met een witachtige buikpartij en rode
stippen in rijen op het lijf. “C. ” s alvini uit de b oven C oatzacoalcos (Rio Almoloya, Rio Malatengo, Rio Tolosita enz.) zijn relatiefgestrekt van vorm, de
kleur, helgeel met een fel oranjerode buikpartij en enkele blauwe stippen op
het lijf.
De noordwestelijke verbreidingsgrens is de Rio Papaloapán, deze exemplaren
zijn gedrongen van b ouw en niets zeggend van kleur. Over het algemeen zijn
de dieren uit de rivieren Jámapa, Amápa en Atoyác wel het meest spectaculair van kleur en tekening, ze zijn tamelijk donker van kleur met op de buik talrijke blauw en roodviolet (in regelmatige horizontale rijen) geordende stippen.
Vanwege hun prachtige kleuren heeft “C. ” s alvini door de inheemse b evolking
de mooiste namen meegekregen, waaronder bijv; “mooie lieveling”, “hartje”,
“vuurvin”, “kleine blauwe” en “hanensnavel”.
Geslachtsonderscheid en kleur

Zoals de meeste Midden-Amerikaanse cichliden heeft ook  “C. ” salvini een
aantal kenmerken, waar de mannelijke en vrouwelijke seksen zich van elkaar
onderscheiden, te weten;
De vrouwelijke exemplaren b ezitten in de rugvin één ofmeerdere duidelijke zwarte vlekken.
De mannelijke exemplaren krijgen een iets steiler voorhoofd.
De kleuren van de vrouwtjes zijn in de regel intensiever dan bij de mannetjes.
De mannen worden b eduidend groter dan hun wederhelft, maximaal zo'n
18 cm, terwijl de vrouwtjes meestal niet groter worden dan ± 15cm.

A
A
A
A

Daar  “C. ” salvini zo'n enorm verspreidingsgebied kent, zijn er onder andere
daardoor ook veel vorm- en kleurvarianten ontstaan (zoals hierboven reeds
vermeld.)
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Naast de kleur en lichaamsvorm is ook de zwarte streeptekening bij de diverse varianten verschillend. Uwe Werner  en Ranier  Stawikowski, laten in
hun nieuwe boek een aantal varianten naast elkaar zien waar deze verschillen
heel duidelijk naar voren komen. (Die Buntbarsche Amerikas B d.1 ).
Jonge dieren zijn tot ± 7 cm. niet kleurrijk, pas hierna komen de kleuren te
voorschijn, ook dit kennen we van de meeste Midden-Amerikaanse cichliden
(natuurlijke bescherming). Maar dit gaat niet altijd op, zo heb ik tijdens mijn
reis in Mexico, in een aantal poelen in de omgeving van de Rio Candelaria
jonge exemplaren (± 3 cm) van deze soort gevangen die al prachtig rood gekleurd waren, overigens waren alle j onge cichliden in deze poelen al prachtig
van kleur,  de  enige verklaring  die ik hiervoor kan bedenken is,  dat in  deze
poelen geen grote exemplaren zwommen en er dus weinig gevaar te duchten is.
“Cichlasoma” salvini in z'n natuurlijke habitat

Zoals ik tijdens mijn reis door Mexico heb kunnen waarnemen komt deze
soort echt in alle mogelijke rivieren, stroompjes en p oelen voor, van stilstaand
water tot snelstromend, van helder tot troebel water. Ook de waterwaarden
kunnen  enorm  verschillen.  Als  we  bijv.  de  rivieren  in  de  omgeving  van
Pichucalco nemen, deze zijn echt zacht, GH van 3 en KH van 3 ., terwijl in de
Laguna San Juan Acúl ( Guatamala) het water extreem hard is GH van 69 en
KH van 1 1, in B elize worden ze zelfs in brakwater gevonden. Hieraan zien we
dat “C. ” s alvini een groot aanpassingsvermogen heeft.
Verzorging in het aquarium

Zoals al eerder vermeld, komt “C. ” s alvini in veel verschillende biotopen voor.
Het beste kunnen we een milieu creëren, met veel schuilmogelijkheden, dit
d.m.v. op elkaar gestapelde stenen en kienhoutstronken. Als we de inrichting
dusdanig maken dat er natuurlijke territoriumgrenzen ontstaan, dan zullen ze
zich hierin b est thuis voelen. D e minimale kantlengte van het aquarium moet
toch wel  150 cm b edragen, de diepte liefst minimaal 50 cm. Als medebewoners kunnen we het b este niet al te kleine soorten uit kiezen, daar “C. ” s alvini
zeker in de broedperiode als een felle ouder bestempeld kan worden, welke
een gevecht met een eens zo grote tegenstander niet uit de weg zal gaan.
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Buiten  de  broedtijd  bevinden
ze zich door de gehele b ak, op
zoek naar iets van hun gading.
Trichro mis salvi ni met j ongbr oed
Ri o Gri j al va, Mexi c o
F ot o:  Ray Qu en n el l e.

Zodra de dieren in b altsstemming komen, ( dit wordt door het vrouwtje ingeluid, met hevig voor het mannetje te pronken en haar mooiste kleuren te laten
zien.) gaan ze op zoek naar een geschikte afzetplek. Meestal is dit afzetsubstraat een steen ofeen stuk kienhout, welke door b eide dieren ontdaan wordt
van vuil en alg. Dit p oetsen kan soms wel enkele dagen in beslag nemen, in
deze tussentijd verschijnt bij het vrouwelijke exemplaar al de legbuis. Als het
substraat naar tevredenheid schoon gepoetst is, b egint het eigenlijke afzetten
van de eieren, bij volwassen exemplaren kan dit wel tot 800 stuks zijn.
Bij mijn dieren, was meestal het vrouwtje welke de taak op zich nam van het
bewaaieren van het legsel om deze zo van voldoende zuurstofte voorzien en
het vuil weg te houden. Het mannetje zorgde voor het op afstand houden van
al te nieuwsgierige medebewoners. Na ± 48 uur bij een temperatuur van ±
25 ˚ C. komen de larven uit het ei en worden door moeders in een van te voren
gegraven kuiltje gedeponeerd.
Om de paar uur worden de larven in de b ek genomen en in een ander kuiltje
gespuwd,  dit m.i. voor  een goede zuurstofvoorziening  en hygiëne. Na  ±  5
dagen gaan de larfjes voor het eerst zwempogingen ondernemen, de eerste
dagen blijven ze nog in de buurt van het nest, maar na enkele dagen zwermen
ze steeds verder uit en hebben de ouders de grootst mogelijke moeite om hun
kroost bijeen te houden. Het is een prachtig gezicht om ze door de b ak te zien
struinen naar iets eetbaars en de ouders te zien uitvallen naar de medebewoners die te dicht in de buurt komen van het j ongbroed. Als het aquarium niet
te druk bevolkt is dan beschermen de ouders hun j ongbroed tot een lengte
van ongeveer 3 cm, hierna wordt de broedzorg steeds minder en de kans dat
de ouders een nieuw legsel produceren is dan weer aanwezig.
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Wat b etreft de agressiviteit bij “C. ” s alvini moet ik opmerken dat er duidelijke
verschillen zijn welke vindplaatsvariant u verzorgd, zo is bij de Rio Almoloyavariant welke ik vele j aren mocht verzorgen, geen buitensporige agressie te
toon gespreid, doch ik heb verhalen gehoord van de Usumacinta-variant (de2)
fel rood gekleurde) dat deze tijdens de broedzorg, volwassen Vieja synspila 
om zeep hebben geholpen. Uiteraard is dit mede afhankelijk van de grootte
van de bak enz., maar toch!
De verdere opfok van het j ongbroed geeft geen problemen, bij een goede en
afwisselende voedering en regelmatige waterverversing, zullen ze binnen een
jaar tijd uitgroeien naar mooie volwassen exemplaren.
Tot slot
“C. ” s alvini is een soort, welke bij mij een vaste plaats heeft verworven in mijn

aquaria, dit mede door z 'n kleurrijke verschijning en zijn buitengewoon temperamentvolle gedrag.
Graag wil ik nog de opmerking maken, welke geldt voor bijna alle MiddenAmerikaanse cichliden, als u ze verzorgd onder de “juiste” omstandigheden,
hiermede bedoel ik o.a. de juiste bakgrootte, inrichting en medebewoners,
dan zullen ze u veel genot geven en hoeft er van buitensporige agressiviteit
nauwelijks sprake te zijn, uiteraard is dit geen waarborg, helaas zijn er ervaringen met “C. ” s alvini die hun b oekje wat dat betreft te buiten gingen.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Deze ci c hl i de h eeft al  veel  wet ensc ha p pel i j ke na men geken d.
Besc hr even al s Heros salvi ni, wer d deze vi s ook beken d al s Nandopsis salvi ni,
Cichl aso ma salvi ni, " Cichl aso ma" salvi ni en tensl ott e al s Trichro mis salvi ni ( Gü nt h er,
1 862).  De l aatste n aa m wor dt t egen woor di g al ge meen aa nvaar d.
De n aa m t ussen aa n hal i ngstekens bet ekent dat s oort ni et ec ht t e pl aatsen val t
on der h et gesl ac ht Cichl aso ma, maar voorl opi gi n di t gesl ac ht gepl aatst wor dt t ot dat
er i e ma n d ui tsl ui tsel  br engt.  I n h et Lati j nse n oe men ze z oi ets i ncertae sedi s.
2) Nog z o' n ci c hl i de di e on der vel e na men beken d staat.
Oor s pr onkel i j k besc hr even al s Cichl aso ma synspil u m Hu b bs 1 935 kr eeg hi j ac htereenvol gens de vol gen de na men t oege met en: Vieja synspil u m Hu b bs 1 935 ( V. synspil a), Paraneetropl us synspil u m ( P. synspil a), Paraneetropl us mel anurus.
Tegen woor di g i s de j ui ste n aa m:  Vieja mel anurus ( Gü nt h er 1 862)
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Trichogaster lalius
of dwerggoera mi
Karel Fondu, D e Siervis Leuven
Trichogaster lalius  of dwerggoerami  stamt uit India, Indonesië, Borneo  en

westelijk B angladesh, waar hij overwegend leeft in stilstaand en overschaduwd
water. Ook komt hij vaak voor in rijstvelden. Hij werd al in  1903 ingevoerd
door  een  Hamburgse  kwekerij,  die in hetzelfde jaar  al  over  een geslaagde
kweek kon b erichten.

De mannetjes worden 6 cm lang. D e vrouwtjes, die 5 cm groot worden, zijn
meer goudkleurig en hebben een minder intens kleurenkleed. Het lichaam
van de Trichogaster lalius is sterk zijdelings samengedrukt en matig hoog. D e
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snuit van het visje is lang met een kleine bovenstandige mond. D e lippen zijn
vrij dik. D e oogiris is rood. Het mannetje van de dwerggoerami heeft b etoverende  kleuren,  die  nauwelijks  met woorden  te beschrijven vallen.  Het  bovenste deel van de kop is goudglanzend tot halverwege het kieuwdeksel. De
onderkant van de keel en de buikpartij zijn blauw. D e grondkleur van het lichaam is rood. Over de flanken lopen helblauwe, onregelmatige strepen. D e
borststandige  oranjerode  borstvinnen  zijn  vergroeid  tot  tastsprieten.  Die
dienen als tast-, reuk- en smaakorgaan en kunnen geheel onafhankelijk van elkaar naar voor en naar achter bewegen. D e basis van de rugvin is zeer lang.
Zij vertrekt van even na de kop en strekt zich uit tot aan de staartwortel, waar
ze eindigt in een punt. D e kortste vinstralen ervan zijn nog overwegend blauw,
maar naar het einde toe overheerst de rode kleur. Ze is afgebiesd met een
donkerrode rand. D e aarsvin b egint een tikkeltje meer naar achteren dan de
rugvin en loopt eveneens door tot aan de staartbasis. Het kleurpatroon is een
wirwar van rode en blauwe lijntjes. Op het uiteinde ervan zie j e enkele onregelmatig verspreide blauwe  en rode punten. Ze wordt  afgeboord  door  een
dieper rood gestippelde band. Ook de staartvin is bezet met een wirwar van
rode en blauwe stippen en stipjes.
De Trichogaster lalius is in den b eginne schuw, maar als het in zijn omgeving
rustig is went hij vrij snel. Zijn aangeboren schuchterheid blijft hij grotendeels
behouden. Hij zwemt ook steeds op een trage, b edachtzame manier door de
bak. Je zult hem het meest aantreffen in de bovenste en middelste waterlaag,
waar hij graag rondsnuffelt tussen fijnbladige planten.
Aan  de watersamenstelling  stelt  hij  geen  specifieke  eisen. Vers water verdraagt hij niet zo b est. Laat daarom het aquariumwater eerst enkele weken rijpen. D e temperatuur laten we schommelen tussen 2 3 en 2 5 ˚ C. D e temperatuur b oven het wateroppervlak mag niet lager worden dan de temperatuur van
het water (redactie: dit in verband met hun labyrintorgaan. Als ze te koude
lucht inademen, kunnen ze  ‘labyrintontsteking' krijgen.) Zorg voor  diffuus
licht en denk eraan het gefilterde water zachtjes in het aquarium te laten terugvloeien, want onze dwergoerami houdt niet van turbulentie in het water.
Een donkere bodem stelt hem op zijn gemak en laat de prachtige kleuren van
het visje nog beter uitkomen. Over voedsel is hij niet kieskeurig, maar houd er
wel rekening mee dat hij wat traag is en dus snelle prooidiertjes moeilijker kan
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grijpen. Hij eet ook drijvend droogvoer. Als dit naar de b odem zinkt, laat hij
het  onaangeroerd  liggen.  Zorg  dus  voor  enkele  kleine  opruimers,  die  de
bodem schoon houden. Enkele Acanthophthalmus

kuhli * (Indische modderkruipers) lijken mij geknipt voor
deze j ob. Zorg wel dat j e als bodembedekking geen scherp zand
gebruikt,  want  de  baarddraden
van  de  schoonmaakploeg  zijn
daar niet tegen bestand.
Pangi o kuhlii ( Val enci en n es 1 846)

Als j e een kweekje wilt wagen, richt dan een klein aquarium in, waarvan j e de
waterstand laag houdt en dat j e niet filtert. Je laat de temperatuur van het
water rustig aan oplopen van 23  ˚ C tot 28  ˚ C.
Je b eplant het bakje met fijnbladige planten en op het wateroppervlak laat j e
Riccia  (watervorkje) drijven. Later zul j e j e zien dat het mannetje, meestal in
een hoek van het b akje, met b ehulp van kleine plantendeeltjes en door hem
geblazen b elletjes, een klein maar stevig en hoog schuimnest b ouwt. D e belletjes zijn omgeven door een kleverig slijmlaagje en blijven hierdoor aan elkaar
kleven. Gebruik voor de kweek steeds de mooiste exemplaren, die j e voorafin
een goede conditie hebt gebracht door degelijke, afwisselende voedering.
Als zijn schuimnest voltooid is, probeert het nu prachtig gekleurde mannetje
het vrouwtje er naar toe te lokken. Als zij toestemt, gebeuren er onder het
nest  eerst  een  paar  schijnparingen.  Bij  de  echte  afzetting  omstrengelt  het
mannetje het vrouwtje. Zij stoot haar eitjes uit en hij bevrucht ze. Van de
kleine eitjes, waarvan het aantal kan oplopen tot 750, stijgt er een deel in het
nest en valt er een deel naar de b odem. Het mannetje raapt die eitjes op en
spuwt  ze  in  het  schuimnest. Nu  is  het  moment  aangebroken  om,  zonder
hierbij het schuimnest te beschadigen, het wijfje voorzichtig uit het bakje te
verwijderen. Anders zal ze fel door het mannetje worden opgejaagd en zo erg
worden toegetakeld dat ze het niet overleeft. Het mannetje zal van nu afaan
de broedzorg voor het kroost voor een paar dagen op zich nemen. Na één dag
komen de j ongen uit en na vier dagen zwemmen ze vrij. D an moet j e ook het
mannetje wegvangen, want nu beschouwt hij de j onge visjes als prooi. Het
jongbroed kun j e met slootinfuus, pantoffeldiertjes offijn stofvoer de eerste
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dagen doorhelpen. Naarmate ze groeien geefj e ze aangepaste voeding. De
bodem wordt kraakhelder gehouden. Al het vuil en uitwerpselen worden dagelijks, met b ehulp van een luchtslangetje, weg geheveld. Na een week ofvier
zijn de j onge visjes 1 cm groot en b egint zich hun labyrint te ontwikkelen. Je
ziet de visjes nu vaak naar de oppervlakte stijgen om lucht te happen. In dit
stadium zullen er vele de overschakeling van kieuwademhaling naar labyrintademhaling niet overleven. Als j e 250 j ongen door deze moeilijke periode geloodst hebt, is j e kweek geslaagd. Naarmate de visjes groeien, kun j e stilletjes
aan de waterstand verhogen.
Ondertussen b estaan er van dit visje al verschillende kweekvormen, maar ik
vind de stamvorm nog altijd het mooist. Je moet het echt ook eens met deze
betoverende dwerggoerami proberen. Veel succes!
NVDR Aquatr opi ca

De gesl ac hts naa m Acanthophthal mus staat sedert 1 992 op de l i j st va n weer h ou den
en ongel di ge gesl ac hts na men ( Offi ci al  I n dex of Rej ected a n d I nval i d Gen eri c Na mes
i n Zool ogy, I CZ N, 1 992b:  248 [ Opi ni on 1 695])
htt ps: // www. bi odi ver si tyl i br ar y. or g/ page/1 2231 31 5 #page/272/ mode/1 u p
De j ui ste gesl ac hts naa m i s Pangi o, d us Pangi o kuhlii.
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Vijlvis, vriend of vijand?
Ian Kerkhof, Z .A.V. Cerianthus Utrecht
Bron: Cerianthus. 2012. http://www.cerianthus.nl
Tijdens één van onze excursies vroeg één van de leden tijdens een b ezoek in
een aquariumzaak ofeen vijlvis, die daar in één van de vele verkoop b akken
rondzwom, goed houdbaar is en ook deelanemoontjes oppeuzelt. Glasanemonen (Aiptasia sp.) en deelanemoontjes willen we namelijk niet graag in
onze aquarium hebben. Het ging hier om de zeegrasvijlvis (Acreichthys t omentosus ). Ik heb hem in het kort mijn ervaringen verteld.
Ook  ik  had  ooit  last van  deelanemoontjes  en  had  gehoord  dat  een
vijlvis  hier  wel  korte  metten  mee
kon maken. Dus aangeschaft en j a
hoor, binnen de kortste tijd was ik
al mijn deelanemoontjes kwijt. Een
geweldig resultaat. Eindelijk klopte
het eens wat j e geadviseerd werd.
Glasanemonen had ik niet, wel staan
die ook op zijn menu. Overigens is
zo'n aanschafniet altijd een garantie dat j e direct van de kwaal verlost wordt.
Maar dan... Wat moet hij eten als de klus geklaard is? Gelukkig at mijn vijltje
ook artemia, mysis, krill en droogvoervlokken. Maar waarschijnlijk was dat niet
genoeg ofzat in het aangeboden voedsel niet datgene wat hij specifiek nodig
had.
Vijlvisvraat aan lederkoraal

Op een aantal van mijn lederkoralen (Sarcophyton s inularia en S. trochelioforum ) zag ik kleine witte vlekjes verschijnen. Niet lang daarna zag ik dezelfde
vlekjes ook op de stammen van de lederkoralen. Na observatie hoe dat moge-
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lijk was, zag ik opeens dat mijn vijlvisje aan de zijkanten aan het knabbelen
was. Heel even, maar telkens terugkerend ging hij daarmee verder. Op een gegeven moment zaten er grote gaten in het lederkoraal. Je kon als het ware in
het lederkoraal kijken. En niet in één leder maar in meerdere. Afen toe pikte
hij ook nog even aan een van mijn steenkoralen (Pocillopora sp.). Gelukkig had
ik grote leders staan dus het konden wat hebben, maar ik vreesde het ergste.
Ik ben direct meer gaan lezen over de zeegrasvijlvis (beetje laat misschien...).
Dus ‘kennis vergaren' schreefonlangs iemand terecht in onze beginnersrubriek. Waar komt hij voor, wat zijn de levensomstandigheden en wat eet hij in
de natuur? Ik heb gezocht in diverse boeken. Na het lezen van diverse artikelen en navraag bij aquarianen die ook (ooit) een vijlvisje in hun aquarium
hadden rondzwemmen, kreeg ik nu toch een ander beeld van mijn ‘vijltje'.
Hij heet niet voor niets zeegrasvijlvis en komt voor op zandvlaktes in de wieren zeegrasvelden en tussen koralen in de buurt van strand en modderzones
met bladeren en takken. Dus in die gebieden waar het heerlijk zwemmen is
tussen het zeegras en dit ook tot zijn voedsel rekent.
Naar aanleiding hiervan heb ik op een gegeven moment andijvie, sla en broccoli gevoerd om te kijken ofhij er van ging eten. Natuurlijk waren mijn twee
gele dokters en picasso er telkens het eerst bij. D oor op verschillende plaatsen
het groen aan te bieden begon mijn vijltje er op den duur toch van te eten.
Niet aan de randen zoals de andere vissen maar midden op het andijvieblad.
Je zag kleine gaatjes verschijnen, net zoals die op mijn lederkoralen waren te
zien. O ok van het andere groenvoer b egon het te eten. Spirulina was hij overigens ook gek op. D e combinatie tussen dierlijk en groenvoer bleek goed uit te
pakken. De leders werden wat meer met rust gelaten en na verloop van tijd
zag ik deze weer herstellen, de gaten gingen dicht (wat een regeneratievermogen!) en na een aantal weken was er bijna niets meer van te zien. Afen toe
zag ik vijltje nog wel eens plukken, ook van mijn steenkoraal, maar vergeleken
met het begin toch veel minder.
Naast het verorberen van deelanemoontjes en glasanemonen kan hij ook wel
eens lastig zijn voor garnalen met soms fatale afloop. Zo heb ik op YouTube
een filmpje gezien waar een zeegrasje een poetsgarnaal van b ovenafaanviel.
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Niet leuk om te zien, maar wel een waarschuwing voor j e zo'n visje aanschaft.
Ook Xenia, kokerwormen, LPS-koralen, soms buttons en zelfs slakjes kunnen
schade ondervinden. In een Engels artikel las ik heel treffend: “nips at soft
and stony corals as well”. Ik zet hier nog even bij “met alle gevolgen van dien“.
Heb j e voldoende in j e b ak staan dan kan de schade meevallen.
Het is op zich geen kleurrijk visje, maar wat zo mooi is, is dat het wel van
kleur kan veranderen. Soms een hele lichte tekening die snel kan veranderen
in een donkere kleur en andersom. Dus afhankelijk van de situatie vertoont
hij verschillende  kleurpatronen.  Opvallende  kleurpatronen  heeft  hij  echter
niet. De bruin/beige kleuren overheersen. Waarschijnlijk doordat het zich in
de omgeving b evindt van mijn vele bruine lederkoralen waar hij tussen zwemt.
Boven het zand is hij wat lichter van kleur. Ik heb zelfs een foto waar hij groen
ziet tussen het zeegras. Hij heeft wat matgrijze ogen, het lijkt wel een soort
waas die voor zijn ogen hangt. Maar dat is heel normaal voor dit beestje.
Wel heeft hij schuilplaatsen nodig waar hij zich vooral 's nachts verdekt kan
opstellen tussen de gorgoontakken en lederkoralen (vooral Sinularia

- en Cla-soorten).
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Hij doet dat overigens niet voor niets. Hoe veilig ben j e voor j e vijand? Hij
zoekt die veiligheid juist door zich tussen de gorgonen te verschuilen en zijn
kleur zodanig te veranderen (camouflage) dat de andere vissen, in de natuur
dus zijn predators, het onderscheid tussen gorgoontakken en de vijlvis niet
kunnen onderscheiden. Het is prachtig om te zien dat zijn “masquerade” geheel overeen komt met het kleurpatroon van de gorgoon.
Zijn verdwijntruc werkt als volgt. Hij zet zich met zijn b ovenste vinstraal vast
aan één van de takken. Onder de vinstraal zit een zogenaamde trekker die de
vinstraal verticaal gespannen kan houden  (fixatie). We zien  dit ook bij de
trekkersvissen, een familie
waartoe de vijlvissen heel
erg  lang  geleden  ook  behoorde. Op de foto zie j e
dat  ook  de  buikvin  uitstaat.  Het  visje  beweegt
door  de  waterbeweging
met  de  gorgoon  mee  en
van  heel  dichtbij  heb  ik
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een foto kunnen maken. Ik had geluk dat hij in de voorste gorgoon zat en
mooi in b eeld. Hij schrok niet, bleefzitten en voelde zich daar veilig. D at hij
er iets donkerder uitziet dan de gorgoon waar hij tussen zit komt zeer waarschijnlijk door het zijwaartse flitslicht. Als hij om wat voor reden ook weg zou
zwemmen komt hij snel weer naar dezelfde plaats terug.
Hij is een trage zwemmer, nieuwsgierig en j e moet goed opletten dat hij voldoende te eten krijgt. Bij snelle eters zal hij op afstand blijven. Hier is het
woord  “voedselconcurrentie”  op  zijn  plaats.  Mijn  ‘zeegrasje'  zwom  rustig
door  het  water  waarbij  de  bovenste  rugvin  hele  snelle  golfbeweginkjes
maakte. Ik vond hem op zijn mooist als hij zijn bovenste stekel en buikvinstekel uit heeft staan. D an kon hij zich bedreigd voelen ofwas hij aan het uitdagen. Zelfs tijdens het zwemmen kon hij zijn kleurpatroon veranderen ofwel
aanpassen aan zijn omgeving.
Oranjevlekvijlvis

Veel  van  het  hier  bovenstaande geldt zeker ook voor
de  oranjevlekvijlvis  (Oxymonacanthus  longirostris ).
Een groot verschil in kleurpatroon en vorm in vergelijking  met  de  zeegrasvijlvis.
We willen zo'n visje nog wel
eens  aanschaffen  vanwege
zijn  mooie  kleuren,  oranje
vlekken  met  een  turquoise
achtergrond. Prachtig om te zien. D e oranjevlek leeft tussen de Acropora

-koralen en leeft van de poliepen. Het is een hoogst gespecialiseerde soort, die
exclusiefAcropora op zijn menu heeft staan. Dus is niet echt reefsafe te noemen. In een groot aquarium met veel Acropora's en andere steenkoralen zal
het wel te doen zijn, doordat we doorgaans toch veel bijvoeren. Maar schrik
niet  als  het  alsnog  gebeurt.  Soms  blijven  de  poliepen  zelfs  overdag  ingetrokken staan. De oranjevlek gebruikt zijn kleur en vorm om zich tussen de
takken van de Acropora's te verschuilen en zo onzichtbaar te zijn voor zijn
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vijanden. Hij doet dat net als het zeegrasje op een speciale manier. Vooral in
schemerige en nachtelijke periodes zoekt hij zijn plek op. D an hangt hij met
zijn kop naar beneden en richt zijn staart omhoog tussen de takken van de
Acropora's. Zijn  staart heeft  dezelfde vorm  als  de Acropora.  Hij  zet  zich
tussen de takken vast en blijft daar tot de volgende ochtend hangen. Als de
vijlvis toch wordt gestoord zal het ook hier zo snel mogelijk zijn oude p ositie
innemen. D eze camouflagetruc zien we bij elke vijlvis terug.
We zien afen toe ook de Franje vijlvis in de handel. Hij wordt ook wel de versierde vijlvis genoemd. D e Latijnse b enaming is gewijzigd, vroeger droeg het
de naam Monocanthus


p enicelligerus en tegenwoordig Chaetodermis
p enicilligerus .  Het  gebeurt  regelmatig  dat  Latijnse  benamingen  aangepast  worden,
omdat  ze  bijvoorbeeld  tot
een  andere  categorie  gaan
behoren. Soms lastig bij het
opzoeken. Mooi zijn de borstelachtige  huidaanhangsel
of pluisjes,  de  horizontale
zwarte  lengtelijnen  en  de
blauwachtige  puntjes.  De
verlichting  in  je  bak  kan
soms de kleuren heel mooi laten zien. D e j onge vijlvis is veel lichter van kleur
dan een volwassen exemplaar. B ekijk ook eens de ogen, een smal ovaal pupilletje met leuke lijntjes die j e van b oven naar b eneden ziet draaien. Zijn uiterlijk ziet er wat pluizig uit en de vraag is wat daarvan de functie is. Waarschijnlijk voor camouflage doeleinden ofom verwarring te veroorzaken. Ook hier
veel overeenkomsten met de overige vijlvissen. Deze vis met zijn vreedzame
karakter vraagt om een rustige omgeving en plukt zo nodig aan koralen. Het
is een trage vis en kan soms last hebben van de tentakels van bijvoorbeeld een
Cerianthus. Zwemt het liefst vlak boven de grond tussen de zeewieren. Als j e
hem b oven in het open gedeelte van het aquarium ziet zwemmen dan dien j e
hem goed in de gaten te houden ofhij wel voldoende te eten krijgt. Je loopt
anders het risico dat we het visje op een dag gewoon als vermist moeten opgeven. En naar de oorzaak is het dan gissen. Herkenbaar? Misschien moet j e
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juist op gezette tijden wat deelanemoontjes ofglasanemoontjes kweken en in j e
aquarium plaatsen. Heerlijk voor het visje maar ik hoor, nu ik dit schrijf, al heel
wat aquarianen iets hardop zeggen ofdenken... Is het een gekke gedachte? Nee
hoor, ik ken iemand die glasanemoontjes paraat heeft voor zijn pincetvis.
De kleinste vijlvis die ik ken is de
dwergvijlvis  (Rudarius  excelsus )
die zich tussen de grasvelden verschuilt en ook een groene kleur als
schutskleur gebruikt. Je moet wel
goed kijken want het visje is maximaal 5 cm groot.
Vijlvissen, de één vindt ze mooi en
de ander lelijk. We schaffen ze aan
om  van  bepaalde  plagen  af te
komen en dat is het dan, maar schafj e er één aan b estudeer hem dan eens en
kijk niet alleen ofj e deelanemoontjes zijn verdwenen. Ik weet zeker dat j e er
van gaat genieten.
Het kan zijn dat een aantal aquarianen een andere ervaring heeft dan wat ik
hier heb beschreven. Ik hoor bij een b ezoek wel eens zeggen en er zwemt een
vijlvisje rond: “Hij eet bij mij niet van mijn koralen”. Ik zeg dan meestal: “Dan
heb j e mazzel”.
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Lobelia cardinalis
Ciliata, NL
Dit  is  voor  het  aquarium  waarschijnlijk de meest gebruikte plant
om een zogeheten straatje van te
maken. Een straatje is een groep
planten  die  neergezet  van  laag
naar hoog. Meestal beginnen we
dan bijna aan de voorruit met de
plantjes en dan schuin weg laten
lopen naar achteren. Altijd in verlengde van de richting vanwaar we
in het aquarium kijken. Dit geeft optisch veel diepte in het aquarium.
De Lobelia

cardinalis die in de winkel wordt aangeboden wordt b oven water
gekweekt, vandaar de rode kleur als we hem kopen. Als hij een p aar weken in
het aquarium staat, verandert hij in een mooie lichtgroene plant. Hij is met
zijn forse stengel een van de meest stevige aquariumplanten. De lichtgroene
bladeren groeien kruisgewijs aan de stengel en zijn eirond. Ze kunnen een
lengte b ereiken van 4–6 cm en zijn dan 1,5 tot 2 cm breed.
Het is een plant die bij uitstek geschikt is voor de voorgrond en de middenzone. Als we aan al zijn eisen voldoen, kan hij zo groot worden dat hij ook als
achtergrondplant te gebruiken is.
Het is een plant die zich gemakkelijk laat stekken. Als we hem snoeien en de onderstam in de bodem laten zitten, loopt deze weer uit met enkele nieuwe stekken.
Deze plant kan nooit teveel licht krijgen. Als we hem te weinig licht geven dan is
dat direct aan de groei te zien. De internodiën worden dan te lang (dit is de afstand tussen de bladeren). Bij een juiste belichting is deze  1 tot  1,5 cm. Een
goede voedingsbodem wordt door deze plant zeer op prijs gesteld.
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Fonteinkruid
Henk Sieraad. Uit: Hugo Aqua Nieuws.
Zuurstofplanten: het zijn wellicht niet de mooiste, maar verreweg wel de b elangrijkste planten die we in onze vijver houden. Zonder een ruime hoeveelheid zuurstofplanten zal geen enkele vijver helder blijven, om over de leefbaarheid van de aanwezige vissen maar te zwijgen.
Het produceren van zuurstof, de afbraak van afvalstoffen en het voorzien van
goede schuilplaatsen. Het zijn slechts enkele goede eigenschappen van vele
soorten zuurstofplanten, die voor de vijverliefhebber b eschikbaar zijn.
Beschrijving en verzorging

Zonder goede en b ekende soorten als waterpest, hoornblad en ranonkel kort
te doen, wil ik één grote groep zuurstofplanten b eter b elichten. D e familie der
fonteinkruidachtige  (wetenschappelijke  benaming:  potamogetonaceae ,
het geslacht Potamogeton

).
Ze zijn verspreid over grote delen van de wereld, zowel in tropische als gematigde gebieden. Er zijn meer dan honderd soorten b ekend, waarvan enkele geschikt zijn om in het aquarium ofde vijver toe te passen. Het zijn echte waterplanten  die  voornamelijk  ondergedoken  leven,  waarvan  sommige  drijfbladeren vormen.
Verschijningsvormen

Fonteinkruid komt in veel verschillende vormen voor, met bladeren variërend
van lintvormig tot breed ovaal. Andere met duidelijk zichtbare bladnerven.
Over het algemeen komen de soorten in stilstaand tot langzaam stromend
water voor. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen. In Luxemburg trofik fonteinkruid sporadisch aan in zowel beken als rivieren, waar ze meters lange
bossen in het soms flink stromende water vormde.
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Pota mogetonl ucens

Groenl andi a densa ( syn.  P. densus)
Paar bl a di g fontei nkr ui d

Gl a nzen d fontei nkr ui d

Zuurstofplanten/schuilplaats

Alle soorten hebben echter één ding gemeen. Het zijn uitstekende zuurstofplanten die een grote bijdragen leveren aan het biologisch evenwicht in het
water waarin ze groeien. D e grofbladige zijn weinig gevoelig voor algengroei.
Maar de fijnbladige moeten we afen toe een handje helpen om dichtslibben
te voorkomen. De groene planten vormen bovendien een dankbare schuilplaats voor j onge visjes, omdat de grotere belagers zich slechts met moeite
een weg door de dichte bladermassa's kunnen banen. Echter, roofinsecten
die het van hun camouflage en verrassingen moeten hebben, houden zich
ook tussen de bladeren schuil. In mijn vijver heb ik menige keer staafwantsen
en waterschorpioenen tussen de bossen Potamogeton densus  * ontdekt, geduldig wachtend op een argeloze prooi.
Voorkomende soorten

Het aanbod van soorten fonteinkruid is behoorlijk groot. De meest voorkomende soorten zijn in het voorjaar gemakkelijk te verkrijgen. Wie op zoek is
naar minder algemene soorten kan een b ezoekje brengen aan een gespecialiseerd vijvercentrum. Ofwellicht heeft een clubgenoot wel iets van zijn gading.
Vrijwel voor iedere vijverdiepte is wel een geschikte soort te vinden. Zo groeit
P. n atans in water met een diepte van 50 centimeter, terwijl P. densus probleemloos 1,5 meter diepte kan verdragen.

Aquatropica

 21

Jaargang 33/12

Vijvers

Pota mogetons natans

 Pota mogeton crispus
Gekr oes d font ei nkr ui d

Dri j ven d fontei nkr ui d

Watersamenstelling

De belangrijkste voorwaarde om Potamogeton

langdurig gezond te houden is
wel de watersamenstelling: helder en schoon water is een vereiste. In troebele
en verwaarloosde vijvers zullen de planten wegkwijnen en tenslotte afsterven.
Ook hebben de meeste inheemse soorten een hekel aan zacht en zuur water,
iets dat door langdurige regenval gemakkelijk kan ontstaan.
De beste manier om de balans in de vijver te herstellen
is het verhogen van de hardheid. Zelfgebruik ik hiervoor maerl, een meststofvan gedroogde en gemalen
algen. Maerl b estaat voor het grootste deel uit kalk dat
de hardheid en de pH van het vijverwater verhoogt. B ovendien bevat maerl een groot aantal sporenelementen
die voor waterplanten onontbeerlijk zijn voor een goede
groei. D oor in zowel het voor- als in het najaar maerl aan
het vijverwater toe te voegen, houd ik de zuurstofplanten al
vele j aren in goede conditie. D e witte waas die na toevoeging in het water ontstaat verdwijnt binnen enkele dagen, en is onschuldig voor mens en dier.
Soorten zoals bijvoorbeeld P. d ensus en P. c rispus onttrekken zoveel voedingsstoffen aan het water dat biogene ontkalking kan optreden en de bladeren
worden b edekt met een kalkachtig p oeder.
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Hieronder volgt de uitleg wat biogene ontkalking is. Uit: Het Aquarium van A
tot Z van Hans Frey.
Biogene ontkalking is een ingewikkeld deel van de stofkringloop in het water.
Tussen het water en alle bestanddelen hiervan, de klimaatsinvloeden, de bodem, de planten, de dieren enz. b estaat een innige wisselwerking.
Onder invloed van licht ontstaat in alle met planten begroeide wateren een
ritmische  stofuitwisseling, die berust op de assimilatie der planten. Hierbij
wordt het in het water opgeloste vrije kooldioxyde (koolzuur) door de planten
opgenomen. Is dit verbruikt, dan wordt koolzuur onttrokken aan de eveneens
in het water  opgeloste bicarbonaten  (dubbelkoolzure kalk). Daardoor  ontstaat  de in het water niet  oplosbare koolzure kalk  (calciumcarbonaat)  dat
neerslaat en zich op de planten, op de bodem enz. afzet. Dit proces noemt
men biogene ontkalking. Door het verbruik van koolzuur door de planten
stijgt de pH-waarde tot in het alkalische gebied. D e bicarbonaten vormen dus
een soort reservoir, waarop de planten teruggrijpen als het in het water opgeloste vrije koolzuur, dat voor een deel afkomstig is van de ademhaling van de
vissen, niet voldoende is.
's Nachts ofbij onvoldoende belichting verloopt het proces in omgekeerde
richting. D e planten ademen alleen en geven, evenals de dieren, koolzuur af.
Dit verbindt zich met de neergeslagen koolzure kalk ( CaCO 3 ) tot dubbelkoolzure kalk (Ca(HCO 3) 2), dat nu weer in het water oplost. D oor koolzuurovermaat daalt de pH-waarde nu tot in het zure gebied. Daardoor zijn in met
planten begroeide wateren de pH-waarden ' s morgens doorgaans lager dan ' s
avonds. D eze p eriodieke veranderingen zijn des te sterker, naarmate het watervolume kleiner is. Een vijver en ook een aquarium is in deze zin wel een
klein watertje. Hoe kleiner het is, des te meer wordt het door uitwendige factoren zoals temperatuur, licht enz. beïnvloed. Hierbij komt, dat alle factoren
tezamen  door  de verzorger willekeurig veranderd kunnen worden, bv. Het
kalkgehalte van het water, de belichtingsduur en intensiteit, de verhouding
tussen aantallen vissen en planten enz. Al deze veranderingen kunnen meer
ofminder verstrekkende chemische gevolgen hebben.
Biogene ontkalking vindt vooral plaats in vijvers met veel zuurstofplanten en
(te) weinig vissen. Vissen ademen namelijk zuurstofin en scheiden kooldioxide uit. In vijvers met een evenwichtig vissen- en plantenbestand zal biogene ontkalking dus niet ofnauwelijks voorkomen.
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Vermeerdering (vegetatief/ongeslachtelijk)

Alle soorten fonteinkruid zijn meerderjarige planten, die groeien vanuit een
kruipende wortelstok, die soms meters lang kunnen worden. Dit kan b ehoorlijk snel gaan. Vanuit iedere knoop ontstaat een nieuwe plant die zich snel een
weg naar het wateroppervlak zoekt. Van in mijn eigen vijver voorkomende
fonteinkruid P. densus verwijder ik ieder j aar grote stukken wortelstok om te
voorkomen dat de vijver dichtgroeit. Deze manier van vermeerderen noemt
men vegetatieve vermeerdering.
Vermeerdering (geslachtelijk) via zaad

Een  andere  manier  van  vermeerdering  is  de  vorming  van  zaad.  Fonteinkruiden vormen in juni-juli kleine onopvallende bloeiaren, die als kleine
pennetjes  boven  het  wateroppervlak  uitsteken.  Na  een  aantal  weken  verkleuren deze aren van groen naar bruin en vallen uit elkaar in grote aantallen
kegelvormige zaadjes. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn vormen zich
hieruit stekjes die in een ondiep deel van de vijver kunnen worden geplaatst
om te groeien.
Stekken

Tenslotte kunnen de planten worden vermeerderd door middel van stekken.
Dan wordt de b ovenste twintig centimeter van de stengel weggesneden, met
een  elastiekje  aan  een kiezelsteen bevestigd  en  op  de gewenste plek in  de
vijver  teruggeplaatst.  De  onderste  delen  van  de  onthoofde  planten  zullen
nieuwe  toppen  vormen  en  probleemloos  doorgroeien.  Na  enkele  weken
hebben de nieuwe stekken hechtwortels gevormd en is de groep met succes
vermeerderd.
NVDR Aquatr opi ca

* De j ui ste wet ensc h a pel i j k naa m voor h et paar bl a di g fontei nkr ui d i s Groenl andi a
densa ( syn.  Aponogeton densus).
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Goede vijver in het voorjaar,
beginnen in het najaar.
Auteur onbekend – Aquatom
Voorjaarsproblemen als parasieten en schimmelinfecties zijn voor veel visliefhebbers, maar meer nog voor hun dieren, een ware plaag. Met medicijnen
moeten dit soort aandoeningen worden bestreden en die hebben steeds als
bijwerking  een  slechtere waterkwaliteit.  De vissen  starten  dan  ook na  een
toch al moeilijke periode met een nog grotere achterstand. Met goed najaarsonderhoud wordt dit voorkomen.
Vaak worden vijvers als een echte zomerhobby gezien. Op dat moment zijn de
vissen het actiefst, de planten het mooist en ook spontane bezoekers geven
veel plezier. Vele uren worden aan de vijverrand besteed. Wanneer de wat
sombere p eriode zich aandient, daalt de vijvertijd aanzienlijk. Bij veel mensen
verwordt  de waterpartij  dan tot  een vergeten  stukje natuur  dat pas in het
nieuwe voorjaar wordt herontdekt. Verbaasd ontdekken dit soort zomerhobbyisten dan zeer magere en – nog erger – zieke vissen. Hier en daar drijft een
lijkje. Het water stinkt als een riool, de filter is vervuild en de planten staan
rottend in hun mandjes.
Let wel, ik heb het niet over u.
Wij zijn geen zomerhobbyisten, maar vinden een gezonde vijver het j aar rond
van het grootste b elang. We b eseffen dat we de verantwoording hebben voor
de dieren die we zelfin onze waterpartij hebben uitgezet. Hun gezondheid is
voor ons iets om trots op te zijn.
Natuurlijk voeren we al het hele seizoen met hoogwaardig voedsel. We gaan
niet voor het goedkoopste, maar kiezen voor het voer dat met zorg is samengesteld voor de verschillende vissoorten en voor de verschillende perioden
van het j aar. We volgen bij de keus van het voer de activiteit van de vissen. Bij
hoge watertemperaturen kiezen we voor groei, bij dalende watertemperaturen
voor reserves.
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We houden hierbij ook de hoeveelheid voer in de gaten. Tijdens het voeren
maken we de vissen zo tam mogelijk. We brengen de vissen in superconditie
en kunnen dat controleren door die tamheid. We houden hierbij steeds in ons
achterhoofd dat gezonde en tamme vissen geen moeite hebben met een langdurige vastenperiode in de winter.
Wanneer de temperaturen dalen en de vissen minder actiefworden, stappen
we over op licht verteerbare voeding. Dit voer heeft een b asis van ‘wheatgerm'
(tarwekiemen in schoon Nederlands)) en draagt daardoor aanzienlijk bij aan
de weerbaarheid van de vis. Ik zorg gedurende het seizoen nog voor extra voeding. Verschillende  fabrikanten  brengen  het  zogenaamde  pastavoer  op  de
markt. Dit moet worden aangelengd met water. Zelfduik ik dan ook nog in de
koelkast. Met een beetje sla, wat peentjes, een mandarijntje ofwat er ook
maar aan groenvoer voor handen is, maak ik er een waar feestmaal van. Met
een fijngestampte multivitamine wordt het nog  een gezond feestmaal  ook.
Door er ook nog kusuri ofhelderwaterklei door te mengen probeer ik het
goede van de Japanse mudpounds te benaderen. Zo zijn de vissen in het najaar lekker vet, hebben voldoende reserves en kunnen de lage watertemperaturen gemakkelijk aan.
Schoonmaak

Dan komt de dag, waarop we denken: ' Het wordt nu echt te koud voor vijverplezier. Er moet nu gewerkt worden. Het b ezinkgedeelte van het filter wordt
geschrobd. Met tussenpauzes van enkele dagen wordt de filter, kamer voor
kamer schoongemaakt. We doen dat niet in een keer, want dan zouden er te
veel bacteriën afsterven. Met een vijverstofzuiger geven we de vijver zelfeen
goede beurt. De pomp wordt zo'n twintig centimeter onder het wateroppervlak gehangen, zodat op de b odem een constante temperatuur ontstaat. Eventuele b ottomdrains worden afgesloten. Zij-inlaten juist geopend. Afstervende
ofrottende bladeren verwijderen we. Onderwaterplanten verwijderen we p as
als ze echt afsterven: groenblijvende waterplanten als waterviolier
(Hottonia
1)
),

teer

aarvederkruid

(
)

en

sterrenkroos
2)
palustris
Myriophyllum scabratum
(Tillaea recurva ) blijven ook bij lage watertemperaturen assimileren.
De moerasplanten worden tot aan de uitloop teruggesnoeid. Van de waterlelies en andere planten met drijfbladeren verwijderen we de afgestorven ofrottende bladeren en bloemknoppen.
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Let wel, het rottingsproces moet bij de waterleliebladeren zijn begonnen. Anders wordt knolrot veroorzaakt. Dit geldt vooral bij j onge waterlelies. Oudere
exemplaren kunnen veel meer hebben.
We voorkomen zoveel mogelijk dat er bladeren van b omen en struiken in de
vijver belanden. Die bladeren gaan rotten in het vijverwater en verbruiken
hierbij veel zuurstof. Als gevolg van dat rottingsproces komen er biogassen vrij.
Vissen en andere vijverbewoners kunnen dan gebrek aan zuurstofkrijgen en de
giftige biogassen verhogen de nood. Massale sterfte is dan als snel het gevolg.
Verwarming

Sterk wisselende watertemperaturen  kunnen  bij vissen  zowel  stress  als  afbraak van het afweersysteem veroorzaken. In noodgevallen kunnen vissen op
een dag een temperatuurdaling of-stijging van vijfgraden verdragen. Maar
beter is het om dit te voorkomen. Vijververwarming is dan ook in veel gevallen minstens het overwegen waard. Zo lang het nog niet echt wintert, is er
nog tijd om een keuze te maken. Ga ik verwarmen ofdoe ik niets? Enkele
graadjes winnen is eenvoudiger dan een p aar graadjes opwarmen. Een deugdelijke isolatieconstructie kan nog voordat de winter invalt tot stand worden
gebracht. Die dient aan de volgende eisen te voldoen: voldoende stevigheid,
licht doorlatend, moet opengezet kunnen worden, taps toelopen, zodat water
en sneeuw er niet op blijven liggen. Voor de constructie kunnen verschillende
materialen worden gebruikt. Een dubbel beglaasde kas over de vijver b ouwen
kost nogal wat geld en de zomeropslag vergt veel bergruimte.
Een alternatiefis oprolbaar plastic. Het is ook mogelijk een ‘tunnel' te b ouwen. Maak van gebogen elektriciteitsbuizen een geraamte, dat stevig in de
grond wordt verankerd of– als dat mogelijk is – aan de randafwerking van de
vijver wordt bevestigd. Maak de tunnel niet hoger dan ongeveer een meter
zodat de wind er zo weinig mogelijk vat op kan krijgen. Over het buizenskelet
wordt dan zo strak mogelijk noppenfolie gespannen. Zorg ervoor dat daarin
gemakkelijk een opening kan worden gemaakt, zodat doorluchten mogelijk
blijft. Het isoleren van het filter en de aan en afvoerbuizen voorkomt dat ze
kapotvriezen. Spoel het filter voorafnog enkele malen flink door, zodat het
redelijk schoon is. Eventueel kunnen nog b acteriën worden toegevoegd.
Isoleren kost geen energie. We kunnen het reguleren van de temperatuur ook
technisch aanpakken met een dompelaar ofeen warmtewisselaar. Dat vergt
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wel energie: elektriciteit. Een warmtewisselaar functioneert zoals bij de centrale verwarming in huis en de vijververwarming wordt daar dan ook meestal
op aangesloten. Daar zit een nadeel aan vast: 's nachts slaat de huisverwarming meestal niet aan, omdat de thermostaat dan op een laag pitje staat. Met
een apart systeem met eigen ketel voor vijververwarming is dit op te lossen,
maar de aanschafen het installeren daarvan vergt wel een aanzienlijk grotere
investering. De energiekosten kunnen echter worden beperkt als de stroomvoorziening via een aparte meter voor laag (nacht) tariefloopt.
Warmtewisselaars, verkrijgbaar in capaciteiten vanafdrie tot en met achttien
kilowatt, functioneren heel goed in kleinere, goed geïsoleerde vijvers. D ompelaars  bestaan  uit  een  verwarmingselement  dat  het  beste  in  de  filter  kan
worden gehangen en een thermostaat, die in het water hangt.
De b este plaats voor het bedieningskastje is binnenshuis. D an kan het niet nat
worden en is het risico van doorbranden dus uitgesloten. Het installeren van
een verwarmingssysteem kunt u het b este aan de vakman overlaten. Op deze
manier onderhouden u en ik (niet-zomervijveraars) dus onze vijver.
Over wel ofgeen vijververwarming valt te discussiëren. Sommige zeggen dat
vissen onder het ijs aan kwaliteit winnen, terwijl andere kiezen voor verwarmen, waardoor er zelfs doorgevoerd kan worden. Verwarmen we niet, dan
plaatsen  we  zeker  een  ijsvrijhouder,  waardoor  kwalijke  gassen  de  vijver
kunnen verlaten. Met een gerust hart gaan we de winter in en wachten op een
spoedig en gezond weerzien van onze vissen.
NVDR Aquatr opi ca
1 ) Myri ophyll u mscabratu mis een synonie mvan Myri ophyll u m pi nnatu m.
Tr ou wens de wetensc ha p pel i j ke naa m voor' teer aarveder kr ui d'  i s M. alternifl oru m.
Ver der ken n en we n og: 
aar veder kr ui d:   M. spicatu m
par el veder kr ui d:  M. aquaticu m ( syn.   M. proserpi nacoi des, M. brasiliense).
kr a nsveder kr ui d:   M. verticill atu m
2) Till aea recurva, ook geken d al s Crassul a recurva,i s een syn oni e m va n Crassul a al ba.
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Lidgeld 2019
Het B estuur
Hoeveel bedraagt mijn lidgeld?

F
F

Je kunt kiezen:
Lidmaatschap met maandelijks contactblad: € 22, Lid + ‘Aquariumwereld' = 22 + 18 – 6 (korting) = € 34,Voor 22 euro krijg je heel wat terug!

ìDeelname aan alle activiteiten ingericht door Aquatropica.
ìMogelijkheid om je te abonneren op ‘Aquariumwereld' aan sterk verminderde prijs.
ìElke
maand een vergadering waarin informatie over onze hobby centraal
staat. Naast het informatieve is er ook tijd en ruimte om vrienden te ontmoeten en hobbyafspraken te maken.
ìWie
Aquariumwereld ontvangt is tevens lid van de B .B.A.T. Zo kan j e zich
dan
  o.a.  aan gunstige voorwaarden  op  andere buitenlandse tijdschriften
abonneren.

Zie blz. 31.

Lees je clubblad digitaal

We doen mee met onze tijd. Naast de papieren versie kan j e ook de digitale
versie (pdf) ontvangen. D e digitale versie is volledig in kleur. Een bijkomend
voordeel van de digitale versie is dat j e de links, die hier en daar voorkomen in
de artikels, gewoon te volgen zijn.
Indien  je  interesse  hebt  voor  de  digitale  versie  gelieve  Martin  Byttebier
(redactie@aquatropica.be) te contacteren.
Alle inlichtingen over lidgeld en/ofabonnementen worden u graag verstrekt
door de secretaris (Martin) ofuw penningmeester (Filip).
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Hoe betalen?

Betaal zoveel mogelijk per overschrijving. Het is voor ons en voor u de veiligste en gemakkelijkste manier. Je kunt echter ook betalen aan een b estuurslid. Vermeldt bij j e b etaling ook welke j e specialiteit is (zee, zoet, vijver ofterrarium), indien j e ons dit nog niet eerder gemeld hebt.
Rekeningnummer − Argenta BE66 9796 2363 6243 
3 4
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BBAT Buitenlandse tijdschriften 2019
BBAT
Ook in 2 019 kan BBAT j e een aantal buitenlandse tijdschriften aan sterk verminderde
prijzen aanbieden. Hieronder vindt j e de lijst van de beschikbare tijdschriften.
Het  aanvragen  en  betalen  van  buitenlandse  tijdschriften  gebeurt  uitsluitend  door
overschrijving van het abonnementsgeld op rekening:
BE10 401 1 0180 0104  BIC: KREDBEBB
t.n.v. B .B.A.T. Buitenlandse Tijdschriften
Kerkplein 1 1/3
B-3582 Koersel
willy.luts2@telenet.be
en  een  brief of email,  met  bijgevoegd  inschrijvingsformulier,  dat je  ook  vindt  in
Aquariumwereld ofSchakel met per inschrijving:
de naam van het tijdschrift / de tijdschriften 
naam, adres en indien mogelijk e-mailadres van de intekenaar

A
A

gericht aan: B .B.A.T. Buitenlandse Tijdschriften
p.a.
 Willy LUTS Kerkplein 1 1/3
B-3582

Koersel
De officiële inschrijfronde wordt afgesloten uiterlijk op 15 december 2018.

Probeer zeker tijdig in te schrijven. Voor een aantal tijdschriften is het immers zeer
moeilijk om achterafde reeds verschenen nummers nog te bekomen. (Latere inschrijvingen worden steeds onmiddellijk aan de b etrokken uitgevers doorgezonden)
Alleen na ontvangst van uw betaling
wordt uw naam op de ledenlijst van het betrokken tijdschrift geplaatst.
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Ben a mi n g

Taal  L an d

Peri odi cit eit

I nh ou d

Prij s eur o

Aqu a F au n a

F 

B el 

3- ma an del ij ks

Al ge men e a qu ari sti ek

1 0, 00

Aqu a Pl ant a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Pl ant en

2 5, 00

Aqu ari sti ek Akt u el 

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 5, 00

Aqu ari sti k F ach magazi n & Aqu ari u m Heut e D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

40, 00

 Cari di n a

D

BR D

3- ma an del ij ks

Kr eeft en & g ar n al en

2 7, 00

DATZ

D

BR D

ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

70, 00

Kor al l e

D

BR D

2- ma an del ij ks

Zee wat er

42, 00

Amazon as

D

BR D

2- ma an del ij ks

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 6, 00

Terr ari a

D

BR D

2- ma an del ij ks

Terr ari u m

42, 00

 Het Aqu ari u m

 NL

 NE D 8 x j a ar

Al ge men e Aqu ari sti ek

3 2, 5 0

Terr ari sti k 

D

BR D

Terr ari u m

2 2, 00

3- ma an del ij ks

Het inschrijvingsformulier kunt j e binnenhalen via onderstaande link:
<http://www.aquatropica.be/downloads/inschrijvingsformulier_2019.xls>
Een voorbeeld van hoe Aquariumwereld eruit ziet.
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Uitnodi gi ng

Vrijdag 25 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie
details vol gen in het januariboekje
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Colofon
Voorzitter
Geert Vandromme 
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste
056 7 1 8 2 07 
terrarium@aquatropica.be 

Erevoorzitter
Paul
 Goddeeris

Secretariaat, redactie & webmeester
Martin Byttebier 
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk 
056 7 7 5 9 27 
secretaris@aquatropica.be  
redactie@aquatropica.be

Penningmeester-ledenadministratie
Filip
 Willen
Tolbeekstraat

1 1, 8560 Wevelgem
056
 42 2 8 76 
filip.willen@gmail.com




Coördinator zoet- en zeewater
Gerrit Plovie   056 4 0 24 5 6
Kozakstraat 180, 8560 Wevelgem 
gerrit.plovie@skynet.be 
Verzending 
Martin Byttebier 
redactie@aquatropica.be

Bankrekening

Argenta:

BE66 9796 2363 6243

Lidgeld 2019
Lidgeld:  
€ 22,- 
Lidgeld + Aquariumwereld: € 34,- 

Redactie
Martin

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


Webpagina
http://www.aquatropica.be  



Lokaal
"Zaal Van B oven"
Kortrijkstraat

138a
8 560 Wevelgem

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

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties en teksten
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