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Woordje van ...
Filip Willen, penningmeester Aquatropica
Beste aquarianen,
Als j e dit editoriaal leest, duidt dit erop dat j e het
lidgeld voor Aquatropica  en  eventueel Aquariumwereld hebt betaald. Dit stellen wij als b estuur zeer
op  prijs!  Bovendien  hopen  we  jullie  ook  iedere
laatste vrijdag van de maand te kunnen begroeten
op onze algemene vergaderingen. We proberen een
zo  gevarieerd  en  aquarium  gebonden  voordracht
aan  te  bieden.  Jullie  inbreng  hieromtrent  is  van
groot belang. Heb j e een tip, een vraag ofeen voorstel, laat maar komen. Dit is  stofvoor ons om  specialisten ter zake op te
zoeken en te contacteren.
Onze j aarlijkse nieuwjaarsreceptie zit er ook weer op. Was j e aanwezig dan
kon j e genieten van een gratis broodje, drankje en dessert. Het stelde j e ook in
de mogelijkheid om bij een gezellig onderonsje het verleden te b espreken en
de toekomstplannen onder de loep te nemen.
Of... was j e één van die personen die zich door de media liet ompraten om
thuis te blijven en alle onnodige verplaatsingen uit te stellen? Jammer.
Zeg  nu  zelf,  worden  we  niet  overdreven  gepamperd  en  onnodig  bang  gemaakt? Er wordt sneeuw voorspeld, wat volgens mij tijdens de winter niet abnormaal is. D e helft van de B elgen blijft thuis van het werk ofwerken dan van
thuis uit. En valt er dan een paar cm sneeuw; paniek alom. Je kan de weg niet
op ofj e staat hier ofdaar wel ergens stil.
Wat moeten die mensen in Oostenrijk dan niet denken van ons? Gegarandeerd dat ze ferm lachen . .. daar wordt niet gepraat over een paar centimeters
sneeuw, nee, daar spreken ze over meters sneeuw!
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Of zoals  de toepasselijke  sneeuwmop:  zegt  het  ene vallende  sneeuwvlokje
tegen het ander “naar waar gij jij?” Ik, ik ga naar mijn vriendjes in het hoge
noorden, samen rustig en gezellig tegen elkaar... En jij? “Ik ga lekker onrust
stoken in B elgië en heel het land op stelten zetten en files gaan veroorzaken,
veel gezelliger.”
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Aquariumhouden kunt u ook
Met dank overgenomen uit Hugo Aqua Nieuws (NL)
In e en a quarium i s h et o ns i n d e e erste plaats o m d e v issen te d oen. E
 chter, o ok
planten spelen in m eer ofm indere m ate een belangrijke rol, afhankelijk van
het type aquarium dat je
 wenst te h ouden: p lanten z ijn decoratiefin een cichlidenaquarium.

Planten voor en in het aquarium

Denk maar Anubias

barteri die j e kunt bevestigen  tegen  de  achterwanden  of tussen
de  rotsen  van  een  Tanganjika-aquarium;
planten zijn een onmisbaar deel bij de inrichting  van  het  gezelschapsaquarium  en
van het nano-aquarium. Niets is mooier dan
een gezond beplant aquarium, met afwisseling in kleur en bladvorm.
Planten dienen als schuilplaatsen voor j onge vissen. D enk aan drijfplanten in
een  aquarium met ei-levendbarenden, waar het piepkleine jongbroed dicht
tegen het wateroppervlak veilig is en er hun voedsel vindt. Tot slot is er het
echte plantenaquarium, waarbij de focus helemaal op de plantengroei ligt.
De aanplanting bepaalt volledig het aanblik van het aquarium. De techniek
van het aquarium is erop aangepast met speciale belichting, gerichte dosering
van voedselstoffen en gestuurde CO 2-toediening.
Het cichlidenaquarium

Om een aquarium vol eentonige rotsen een accent te geven, worden soms
planten gebruikt. Cichliden uit de Afrikaanse slenkmeren hebben doorgaans
geen planten nodig, maar een j uist geplaatsteAnubias

barteri kan mooi ogen,
evenals een veldje Vallisneria s piralis in de b odem. Houd er wel rekening mee
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dat veel cichlidensoorten gravers zijn ofhet aquarium liever naar eigen inzicht (her)inrichten.
In een groot aquarium met territoriumverdedigende vissen, kan een groep
planten een natuurlijke barrière vormen tussen twee territoria ofbieden ze
aan de rand van het aquarium een rustige schuilplaats voor opgejaagde vissen.
De hoeveelheid planten ten opzichte van de inhoud is veelal beperkt, zodat j e
zeer spaarzaam moet omspringen met plantenvoeding. Een geregelde waterverversing is vaak voldoende om j e planten rustig te laten groeien.
Vallisneria s piralis is een snelgroeier die uitlopers vormt. Is j e leidingwater aan de
harde kant, dan zal deze plant daar totaal geen probleem mee hebben. In de natuur wordt Vallisneria s piralis namelijk ook aangetroffen in middelhard water.
Plant ze bij aanvang niet op een rechte lijn zoals prei in de moestuin, maar in
een willekeurig groepje. Vanwege de lange bladeren, worden ze in het aquarium vaak in de achtergrond aangeplant.
Tip: nabij de filteruitlaat waaieren de lange bladeren sierlijk mee met de stroming!
Het gezelschapsaquarium

Naast de kleurrijke vissen, kun j e met heel eenvoudige plantensoorten een
mooi gezelschapsaquarium inrichten.
Heel wat plantensoorten zijn helemaal niet veeleisend, zoals Hygrophila
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Om een decoratiefgroepje van deze frisgroene plant te verkrijgen, plant j e de
stengels enkele centimeters uit elkaar en zorg j e ervoor dat ze een verschilf e br u ari 
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lende  lengte  hebben.
Daartoe  knip  je  de  pas
aangekochte  stengels  desnoods  op  verschillende
lengte. Eens de stengels te
lang worden, trek j e ze uit
de b odem, j e knipt de top
eraf en  die  top  plant  je
dan terug in de b odem.
Hygrophil
a corymbosa


Cryptocoryne wendtii 

Er  bestaan  verschillende  variëteiten van deze plant, de meest
populaire  zijn  de  groenbladige
en  de  bruinbladige  vorm.  Na
aanschafpluk j e de plantjes uit
het  potje  minutieus  met  een
pincet uit elkaar en plant je ze
afzonderlijk in de bodem. Het is
een  trage  groeier  die  vooral  in
het  begin  veel  tijd  nodig  heeft
om  zich  aan  te  passen  aan je
aquariumwater. Maar eens op gang gekomen, vormen ze vele bladeren tot 10
à  15 cm hoogte. Via de ondergrondse stengels ofrhizomen verschijnen er
nieuwe plantjes. D oordat ze veel voedsel via de wortels opnemen, reageren ze
positiefop b emesting via de b odem (kleibolletjes, b odemsticks).
H ygrophila diffor mis
Deze plant met de typische diep ingesneden onderwaterbladeren wordt ook
wel eens “vaantjesplant” genoemd. Het is een ideale plant om een aquarium
mee te starten. Hygrohila

difformis is namelijk tolerant wat b etreft de pH, de
–
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hardheid en het temperatuurbereik. Deze plant kun j e eveneens gemakkelijk
toppen en terug inplanten. D e lichtgroene, ingesneden bladeren vormen een
mooi contrast met bijvoorbeeld bruine cryptocorynen.
Anubias
barteri var.nana



Dit is een kleiner blijvende vorm van Anubias

barteri en is ook geschikt voor
het nano-aquarium . Deze sterke plant groeit zeer traag, waardoor algen al
eens  de  overhand  halen.  De
plant  zelf heeft  er  niet  zoveel
last van, maar om het decoratief
te houden, kun je zorgen voor
minder licht boven  deze plant.
Anubias plant j e niet in de bodem, maar bevestig je met nylondraad ofmet bloembindersdraad  aan  de  achterwand,  aan
een  stuk
 kienhout  of aan  een
steen. 1 )
Anubi as barteri var.  nana ' Gol d'

Voor het groter en hoger aquarium kun j e kiezen voor een zwaardplant. D eze
vormt vele en lange bladeren tot wel 50 cm lengte, waarbij j e de bruin wordende bladeren zonder enig probleem mag wegknippen. Deze soort vraagt
veel plaats om te groeien en zet j e b est achteraan in het aquarium. Een andere
mogelijkheid is als solitaire blikvanger te midden van laagblijvende plantensoorten. Zorg er dan wel voor dat de omringende planten niet te veel overschaduwd worden. Ook deze plant houdt van extra voedsel in de bodem.
Planten hebben het juiste licht nodig en bij een goede groei verbruiken ze ook
veel voedingsstoffen. Deze dienen dus aangevuld te worden. Er bestaan in de
handel tal van vloeibare voedingsstoffen. V
 oor een gezelschapsaquarium volstaat
een standaard plantenvoeding. Net zoals bij auto's, heeft elke liefhebber zowat
zijn eigen voorkeur van merk. De ervaring leert dat de meeste grote merken kwaliteitsvolle producten op de markt brengen en dat veelal het zoeken naar de j uiste
dosis veel belangrijker is dan elke maand te willen veranderen van product.
–
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Omdat planten altijd wat moeten wennen in een nieuw aangeplant aquarium,
met ander water dan waarin ze gekweekt werden, b egin j e b est met de halve
dosis voeding. Na twee weken dien j e de volle dosis toe. Idealiter geefj e dagelijks een kleine dosis, zodat de planten een constante aanvoer van voedingsstoffen krijgen. In praktijk gebeurt de manuele toevoeging van vloeibare voeding meestal op weekbasis, wat net voldoende is voor de planten.
Je moet steeds j e planten goed observeren. Groeien de planten goed en snel,
dan kan een iets hogere offrequentere dosering aangewezen zijn.
Heb j e veel trage groeiers (Anubias, cryptocorynen, j avavaren), die ingehaald
worden door algen, dan verminder j e de dosering.
Het beste product voor de plantenliefhebbers
is nog altijd een flesje geduld!
Het nano-aquarium

Het spreekt voor zich dat in een nano-aquarium alleen maar klein blijvende
planten thuishoren. Alleen in de prille startfase kun j e eventueel grote(re) snelgroeiers toepassen. Beperk j e echter in het aantal plantensoorten, om het geheel wat esthetisch en niet te rommelig te houden. In de trend “Aquascaping”
worden zelfs maar één oftwee soorten toegepast, met prachtig resultaat.

AMossen

Mossen zijn in de handel in veel soorten b eschikbaar en zijn decoratiefin het
nano-aquarium. Vaak worden ze op een tak kienhout bevestigd. In de handel
vind  je  veel  verwante  soorten/vormen  van  het  klassieke  javamos,  zoals
f e br u ari 
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“Christmas moss”  2), “Flame moss”  3), of“Spiky moss”  3), allemaal commerciële benamingen van speciale mossen. Wie iets aparts wil, kan gaan voor levermos ofMonosolenium tenerum .
In een nano-aquarium plant j e geen Vallisneria
spiralis  maar  wel Helanthium  tenellum  (syn.
Echinodorus tenellus ). Deze kleine plant met
smalle  grassprietachtige  bladeren,  waarvan
ook  een rood nervige vorm bestaat, vult het
nano-aquarium met de vele uitlopers.
Hel anthi u m tenell u m

Een leuke stengelplant met fijne
blaadjes  is  Rotala  rotundifolia ,
waarvan groene, rode en paarse
vormen b estaan.
Omwille van de trage groei, kan
een  Cryptocoryne -soort  zoals  C.
wendtii , C. x willisii  ofC. undulata  perfect  in  een  nano-aquarium geplant worden.
Rotal a rotundifoli a

Ook planten in het nano-aquarium hebben voedsel en licht nodig. Gezien het
klein watervolume is de dosering zeer delicaat en uiterst belangrijk. In een
groot watervolume is een millilitertje plantenvoeding meer ofminder snel verdund, maar in een 30-liter aquarium kan het veel problemen geven, waar j e
niet meteen van afraakt.
Het kweekaquarium

Veel vissoorten kweken spontaan in het gezelschapsaquarium, maar als j e doelbewust met vissen wilt kweken, dan richt j e best een apart kweekaquarium in. Op
die manier worden meer j ongen groot en kun j e de groei van dichtbij opvolgen.
–
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Ook hier is de aanwezigheid van de juiste planten b elangrijk, zowel voor het
afzetten van de eitjes als voor het opgroeien van de j ongen. Veel zalmpjes en
barbeeltjes paren en zetten hun eitjes afin fijnbladige planten. Javamos is
voor die vissen een absolute must.
Met het kegelvlekje kon decennialang niet gekweekt worden, tot men ontdekte dat dit visje zijn eitjes afzet aan de onderkant van de bladeren van cryptocorynen.
Veel labyrintvissen gebruiken dan weer plantenmateriaal om aan het wateroppervlak een spectaculair schuimnest te b ouwen. Bij ei-levendbarende zoeken
de j ongen meteen na de worp het wateroppervlak op. Deze hebben dus een
grotere overlevingskans als er ruimschoots drijfplanten aanwezig zijn, zoals
bijvoorbeeld het watervorkje ofhet mosselplantje.
Het echte plantenaquarium

Aquaria  die ingericht zijn met veel plantensoorten, waarbij gezorgd wordt
voor  afwisseling  en  dieptewerking,  spreken  tot  ieders  verbeelding.  Dit  is
echter geen gemakkelijke klus en wordt pas bereikt na veel vallen en opstaan.
Er bestaat ook geen toverrecept om zo'n aquarium te realiseren en vooral
staande te houden.

  Aq uari u m va n Aq uatr opi cal i d L uci en Depae mel aer e

Een aantal basisbegrippen zijn echter essentieel. Planten hebben licht, CO 2
en voeding nodig, in de juiste verhouding en de juiste doseringen. Het blad
staat hoofdzakelijk in voor de fotosynthese die energie levert aan de plant.
Moerasplanten,  zoals veel  Cryptocoryne -soorten, halen hun voedsel uit  de
bodem met hun wortels. Klei heeft de eigenschap om voedingsstoffen te binden, hetgeen verklaart waarom moerasplanten beter groeien in een kleihouf e br u ari 
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dende bodem. Een praktische toepassing in het aquarium is het toevoegen
van kleibolletjes ofhet injecteren van klei met een plastic injectiespuit nabij
de wortels van Cryptocoryne - ofEchinodorus -soorten. Voorwaarde is wel dat
je bodem een voldoende open structuur heeft, zodat er steeds zuurstofhoudend water bij de wortels kan.
In een zuurstofarme b odem treden na verloop van tijd rottingsprocessen op.
Bij echte waterplanten nemen ook de bladeren minerale voeding op. D e stengel,  indien  aanwezig,  staat  hoofdzakelijk  in  voor  het  voedings-  en  watertransport van blad naar wortel en omgekeerd. Wortels leveren naast de hechtfunctie, de minerale voeding.

A Koolzuurgas (CO )
2

CO 2 wordt in het water geproduceerd door de ademhaling van planten ('s
nachts, zonder licht) en vissen. Onder licht gebruiken planten dit CO 2 als
bouwsteen  om te groeien, hetgeen men  “fotosynthese” noemt. De planten
nemen koolzuur (CO 2) uit het water en geven zuurstof(O 2) af. In het aquarium zien we dit aan de fijne zuurstofbelletjes die aan de bladeren hangen en
opstijgen.
Hoe meer C O 2 de planten krijgen, hoe meer zuurstofbelletjes ze produceren.
Wanneer  het  vrije  CO 2  opgebruikt  is,  wordt  het  calciumbicarbonaat  of
Ca(HCO) 2 aangesproken, hetgeen men biogene ontkalking noemt. Je kunt dit
zien aan de typische kalkneerslag op de planten en het glas.
Om een echt plantenaquarium draaiende te houden, dient er overdag CO 2
aan  het  water  te  worden  toegevoegd. Houdt er rekening mee dat
CO 2 opgelost in water koolzuurgas
betekent  en  de  zuurgraad  (pH)
doet dalen. Hoe zachter het water,
hoe gevoeliger dit ligt.
Aquariumliefhebbers  maken  hier
handig gebruik van, door in zacht
water de C O 2-sturing te regelen via
de meting van de pH. Als j e CO 2
toevoegt dan daalt de pH. Als de
CO 2  door  de  plantenmassa  ver–
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bruikt is, zal de pH weer stijgen. In praktijk wordt de pH met een sonde constant gemeten en op een vaste waarde (bijvoorbeeld 6 ,7) gehouden door meer
ofminder CO 2 uit een gasfles aan het water toe te voegen. Op die manier
krijgen de planten een constant aanbod van CO 2.
Voor kleinere aquaria en dus ook nano-aquaria, is het zogenoemde bio-CO 2
een volwaardig alternatief. Je lost suiker op in een fles water en voegt er gist
aan toe. D at mengsel produceert na een tijdje C O 2 dat via een bruissteentje of
een omgekeerd bakje ofeen fijne diffusor aan het water wordt toegevoegd.
Via de doe-het-zelfmanier met bakkersgist, moet j e zo wekelijks een nieuwe
fles aanmaken. Er bestaan ook commerciële, traag werkende bio-systemen
die een maand lang bio-CO 2 produceren. Dat is ideaal voor een nano-aquarium waar j e met zo weinig mogelijk techniek wenst te werken Nadeel van
bio-CO 2 is dat het niet regelbaar is (gist is een natuurproduct) en dat het ook
's nachts CO 2 aan het water afgeeft, wanneer de planten dat niet nodig hebben. Het is anderzijds een zeer veilige manier, zonder veel gedoe met gasflessen, pH-sondes, regelsystemen en manometers.

ANitriet-nitraat

Een ander fenomeen is de  stikstofcyclus. In  dit  systeem, waarbij alle afgestorven organisch materiaal (vissen, planten, voedsel, enz.) wordt afgebroken,
kan er nogal eens iets mislopen. In eerste instantie vindt er eiwitrotting plaats,
waarbij ammonium geproduceerd wordt. Dit wordt verder door b acteriën tot
nitriet afgebroken en in een verdere stap door
weer andere tot nitraat. Dat nitraat kan door
de planten worden opgenomen.
Je moet dus aandacht hebben voor overtollig
afval in j e aquarium en b ewust zijn van het nut
van een goed (al dan niet biologisch) filtersysteem. Zowel een ammonium- (ofammoniak-)
als een nitrietvergiftiging is nefast voor j e vissen.  Nitraat  wordt  beter  verdragen  door  de
vissen en wordt op een natuurlijke wijze het gehalte laag houden door een goede b eplanting.
In aquaria met een grote plantenmassa, wordt
zelfs kaliumnitraat aan het water toegevoegd om
f e br u ari 
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door  de planten te worden  opgenomen. Het  spreekt voor
zich dat dit enkel mogelijk is door de nitraatwaarde van j e
aquariumwater nauwgezet te meten en zeker geen overdosering.

A IJzerbemesting

Terzijde geven we nog even mee dat planten ook fosfaat  (PO 43-)  opnemen  om te groeien, zij het in veel
kleinere dosissen (vuistregel is 10 keer minder dan nitraat).  Ook  fosfaatverbindingen  (vaak  de verbinding
met kalium = kaliumfosfaat) worden toegevoegd aan
het water indien  de planten  dit massaal verbruiken.
Nauwkeurige testsetjes en wekelijkse discipline om het
fosfaatgehalte  van  het  aquariumwater  te  meten,  zijn
hier een absolute must.

De voedingsstoffen nitraat, fosfaat en kalium, in de tuinbouw b ekend als de
term  N-P-K,  zijn  macro-elementen.  Daarnaast
hebben  planten  ook  micro-elementen  nodig  zoals
ijzer  en  magnesium.  Een  tekort  aan  ijzer  geeft
chlorose. Je merkt dit aan de bleekgele verkleuring van  de bladeren, vooral bij  snel groeiende
planten.
IJzer zoals in roest, is driewaardig ijzer
(Fe 3+)en  kan  niet  opgenomen  worden  door  de
planten. Planten
kunnen  enkel het tweewaardig
ijzer (Fe 2+) opnemen, wat helaas niet stabiel is in
water.  Chemici  hebben
 dit  opgelost  door  het
tweewaardig ijzer  (Fe 2+) te binden met  chelatoren. Deze speciale ijzerbemesting is courant verkrijgbaar in de aquariumhandel.
Let er wel op om dit niet te combineren met toevoeging van fosfaat,  aangezien  deze  een  chemische verbinding aangaan en neerslaan als ijzerfosfaat! Dan krijgen j e planten noch ijzer, noch fosfaat. In de praktijk dien j e
deze voedingsstoffen toe op een verschillende dag, zodat de planten beide
noodzakelijke stoffen afzonderlijk aangeboden krijgen.
–
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ALicht

Het  belangrijkste voor  een  goede  plantengroei  is  bovenal  licht, veel  licht.
Planten kunnen niet zonder. Een vuistregel voor het aquarium is  12 uur belichting per dag. Belangrijker dan de duur, is de intensiteit en het spectrum
van de lampen. Niet alle soorten hebben evenveel licht nodig, informeer j e
hierover als j e met speciale plantensoorten aan de slag gaat.

AAlgen

Wie met een echt plantenaquarium b egint, heeft vroeg oflaat te maken met
algen. D at valt eigenlijk niet te verwonderen, want algen komen in de natuur
wereldwijd voor, dan niet in j e aquarium? Zelfs in een goed draaiend aquarium zijn er algen aanwezig, alleen zijn deze onder controle.
De grote moeilijkheid is dat als j e gunstige condities schept voor j e waterplanten, dat dan ook de algen hiervan zullen profiteren.
Draadalgen wijzen er zelfs op dat j e aquarium rijkelijk voorzien is van licht, voedingsstoffen en CO 2. Alleen zijn ze j e planten een stapje voor in de opname.
Het verwijderen van kleine plukjes draadalg ofhet wegknippen van bealgde bladeren, behoort tot het wekelijks onderhoud van het plantenaquarium.
Als  de beruchte blauwalg  opduikt,  dan is  er fundamenteel
iets fout en moet j e ingrijpen. Je waterwaarden meten en
een grote waterverversing is dan de eerste stap. Indien niets
helpt, dan pas kun j e j e toevlucht nemen tot algdodende
middelen. Maar bedenk wel dat het effect slechts tijdelijk is,
omdat j uist de oorzaak van het probleem niet weggenomen
werd.  Laat je  echter  niets  wijsmaken,  echte  mirakelmiddelen tegen algen bestaan niet. Het fosfaatgehalte van het
aquariumwater regelmatig meten, is hier een vereiste.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Tegen woor di g bestaat er ook pl a nt enl i j m z oal s Du pl a Pl a ntfi x waar mee j e pl a nten
aa n een s u bstr aat ka n kl even.  Bi j mi j n wet eni s dezel i j m vri j wel i denti ek aa n de gewon e sec on denl i j m op basi s va n cya n oacr yl aat.
2) Fl a me moss en Spi ky moss zi j n on besc hr even Taxi phyll u m- s oorten.
3) Chri st mas moss of X mas moss i s Vesicul ari a montagnei.
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Algen bestrijden met waterstofperoxide
http://discuszolder.nl/algen-bestrijden-waterstofperoxide/
Algen bestrijden is een kwestie van een lange adem h ebben omdat j e n iet de
algen m oet bestrijden m aar de o orzaak m oet aanpakken. A ls de wanhoop zo
hoog is gestegen dat je
 h ulpmiddelen wilt gebruiken, dan is een oplossing van
3% waterstofperoxide h et m inst g evaarlijke m iddel.

Als ik naar een aquarium kijk, dan b ewonder ik niet alleen de waterplanten en
vissen, maar ook de overige waterorganismen en daar horen de algen ook bij.
Zolang de algen niet domineren maak ik mij geen zorgen. Algen behoren eenmaal tot het ecosysteem en produceren net als planten overdag zuurstof!
De problemen worden pas problematisch als de algen de overhand krijgen.
Want  ‘s  nachts  draait  de  situatie  om  en verbruiken  onze waterplanten  en
algen zuurstof. In het ergste geval kan het zuurstofgehalte zodanig dalen, dat
de aquariumbewoners in gevaar komen. Nu lijkt het bovenstaande doemscenario een b eetje overdreven, maar j e zult niet de eerste zijn die door weelderige algengroei in problemen is gekomen.
Voorbereiding

Zoals ik al aangafmoet j e bij de oorzaak beginnen. In dit artikel ga ik er
vanuit dat j e de oorzaak hebt achterhaald en de benodigde maatregelen hebt
getroffen. Algen bestrijden is en blijft een kwestie van een lange adem hebben.
Nu kun j e het proces versnellen door zoveel mogelijk algen mechanisch te verwijderen. Zolang er maar voldoende licht en de juiste voedingstoffen aanwezig
zijn, kunnen planten die weelderig groeien goed concurreren met de algen.
Met baardalgen moet je echt engelengeduld hebben. Bij de  snel groeiende
planten kun j e een deel van de ernstig aangetaste bladeren nog wel verwijderen. De nieuwe bladeren zullen (bijna) algenvrij zijn omdat j e al de oorzaak
van de algenplaag hebt verwijderd. Je zult merken dat de planten steeds b eter
groeien, omdat ze niet hoeven te concurreren met de algen. Nu heb j e ook
–
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zeer  langzaam  groeiende  waterplanten.  Bij  deze  waterplanten  is  het  een
kwestie van een lange adem hebben ofde plant vervangen. Je kunt bij deze
planten niet zoveel bladeren verwijderen, omdat het veel te lang duurt voordat
er nieuwe aanwas is.
Algenverwijderingsmiddelen

Nu zijn we geneigd voor elk probleem een kant en klare oplossing te zoeken.
De detailhandel denkt daar wel een p assende oplossing voor te hebben, maar
als je  de  handleiding  van  deze  algenbestrijdingsmiddelen  goed  leest,  dan
hebben deze middelen vaak meer nadelen dan voordelen. B ovendien moet j e
volgens  de  handleiding  eerst  de  oorzaak  van  de  algenplaag  verwijderen
voordat je  het  middel  effectief kan  gebruiken.  Juist  deze  kleine  lettertjes
worden vaak  als  kennisgeving  aangenomen.  Het  gevolg  is  een  ontevreden
klant die alleen de gevolgen heeft b estreden.
Opmerking: Een aantal algenbestrijdingsmiddelen zijn eigenlijk waterverbeteraars die bijvoorbeeld de fosfaatwaarde verminderen. Het gevolg is dat j e
waterwaarden verbeteren en de algen verdwijnen. Nu lijkt dit een vriendelijke
optie, maar j e b ent nog steeds de gevolgen aan het bestrijden.
Is waterstofperoxide een effectief hulpmiddel bij algenvernietiging?
Als j e op internet gaat spitten, dan is 3 % waterstofperoxide (H 2O 2) een effectiefhulpmiddel, maar j e moet het als ondersteuning b eschouwen voor het vernietigen  van  algen.  Ja,  je  leest  het
goed, vernietigen en niet verwijderen
dat moet j e nog steeds zelfdoen! Nu
klinkt 3% waterstofperoxide heel gevaarlijk, maar het is één van de minst
gevaarlijke middelen  die je  kunt gebruiken.  Zolang  waterstofperoxide
wordt toegediend gaat het een reactie
aan  met  organische  koolstoffen.
Door het bruisende effect van de peroxide kan j e deze reactie makkelijk waarnemen. Wanneer waterstofperoxide (H 2O 2) klaar is met reageren, dan is het
uit elkaar gevallen tot water (H 2O) en zuurstof( O) en die twee stoffen zijn in
ons aquarium ongevaarlijk.
f e br u ari 
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Intermezzo
Waterstofperoxide is niet alleen een uitstekend middel om haar te blonderen
maar het kan ook gebruikt worden voor d2-e desinfectie. Peroxide is een chemische verbinding die het peroxide ion O 2 bevat. Het
peroxide-ion bevat een
2enkele binding tussen twee zuurstofatomen: ( O-O) . Het is een vrij sterke oxidator. Waterstofperoxide (H 2O 2) is een verbinding van waterstofen zuurstof.
Het heeft de chemische formule H 2O 2 en structuurformule H-O-O-H. Het waterstofperoxidemolecuul heeft één zuurstofatoom meer dan het veel stabielere
watermolecuul. De binding tussen de twee zuurstofatomen, de zogenaamde
peroxidebinding, laat vrij makkelijk los onder vorming van twee H-O radicalen. Omdat deze radicalen makkelijk reageren op andere stoffen onder vorming van nieuwe radicalen, en zo een soort kettingreactie kunnen ontketenen,
is een oplossing van waterstofperoxide uiterst reactief.
Waterstofperoxideoplossingen lijken op water en zijn onbeperkt oplosbaar in
water. Bij hoge concentraties heeft het een prikkelende ofzure geur. Waterstofperoxide ontbrandt niet. De hoeveelheid waterstofperoxide in oplossing
wordt uitgedrukt in het gewichtspercentage.

Algen zijn hoofdzakelijk ongecompliceerde eencellige plantjes waar de cellen
zich aan elkaar koppelen en strengen vormen. D oor waterstofperoxide op de
algen  te  spuiten  zal  door  de  oxiderende  reactie  de  celwand  beschadigd
worden en zal dit effect vernietigend en dodelijk zijn voor de alg. Nu kun j e de
waterstofperoxide op verschillende manieren toedienen. D e simpelste manier
is met een plantenspuit.
Het enige probleem is dat j e
waterstofperoxide  niet  echt
gericht  kan  doseren  waardoor je  onnodig veel waterstofperoxide  verbruikt.  Bovendien is het lastig manoeuE en kl ei n fl esj e met verst ui ver
wer kt h et beste!  Met een 5 ml
s p ui tj e i ncl usi ef verl en gbui sj e
ka n j e ec ht geri c ht d oser en!
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vreren met een plantenspuit. Ik heb zelfgemerkt dat gericht doseren een stuk
effectiever werkt. Ten eerste gebruik j e veel minder waterstofperoxide en j e belast de aquariumplanten zo min mogelijk. Wil j e echt gericht doseren, dan is een
plastic spuitje van 5 ml voldoende voor gericht behandelen. Met 5 ml waterstofperoxide kan j e ongeveer een oppervlakte van 20 x 20 cm behandelen.
Volgens de geleerde is 50 ml waterstofperoxide per 200 liter aquariumwater
veilig te gebruiken. Maar ik doe het wat rustiger aan! Ik behandel liever één
plant tegelijk dan een hele zone. Wat j e niet mag vergeten, is dat de dode
algen het ook water b elasten. Het is dus verstandig om na het toedienen van
de waterstofperoxide de dode algen te verwijderen.
Nu zou j e denken dan algeneters de dode algen als voer b eschouwen. Dit is
gedeeltelijk waar, omdat een algeneter maar een b eperkte hoeveelheid algen
aan kan. B ovendien moet hij j ouw te doden algen tegenkomen en dat is in een
aquarium met een algenplaag het zoeken naar een speld in een hooiberg. Nu
zal deze manier van algenvernietiging nooit  100% effectiefzijn want er zijn
altijd wel zones te vinden die niet effectiefb ehandeld zijn. Een nabehandeling
is in de meeste gevallen noodzakelijk. Ik gebruik voor dit doel ongeveer  1/3
van de maximale dosis ( 20 ml).
De achterwand

Algenproblemen op de achterwand zijn een van de meest voorkomende problemen. Het voordeel van de waterstofperoxidemethode is dat het gemakkelijk te
behandelen is. De behandeling kan j e het beste in drie stappen verdelen:
 In deze stap verwijder ik zoveel mogelijk algen van de achterwand met
een borstel. Daarna geefik het aquarium een gewone onderhoudsbeurt
(met een zo groot mogelijke waterwissel). Zo voorkom ik dat door mijn
schoonmaakwoede de waterwaarden niet te veel achteruit gaan.
 In  stap  twee  behandel  ik  een  deel van  de  achterwand  met  waterstofperoxide. Als eerste laat j e het water zo veel mogelijk zakken waarna j e de
achterwand  inspuit  met waterstofperoxide. Voor  grote  oppervlakten  is
een sprayflacon (plantenspuit) de beste methode. 
Na ongeveer  10 minuten heeft de waterstofperoxide zijn werk gedaan en
zijn de meeste algen gedood. Na deze behandeling vul j e het aquarium
weer met water.
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Nu heb ik het probleem dat mijn achterwand zo groot is, dat ik de twee vierkante meter in meerdere delen moet verdelen. Op zich is dit geen enkel probleem omdat ik het water in mijn discusaquarium meerdere keren per week
moet verversen. Na het behandelen van de complete achterwand moet j e de
achterwand nabehandelen voor de delen die niet 100% schoon zijn. Nu heb
je ook een gedeelte van de achterwand die niet droog heeft gestaan. Dit gedeelde moet je  apart behandelen met waterstofperoxide. Voor dit  doel gebruik ik een klein flesje met verstuiver.
Waterplanten

Waterplanten zijn veel complexer opgebouwd dan algen, met als gevolg dat
een waterstofperoxidebehandeling  minder  schadelijke  effecten  heeft  op  de
plant. Nu zal de schade hoofdzakelijk alleen aan de oppervlakte plaatsvinden,
maar die zal over het algemeen snel herstellen. Nu hebben echte waterplanten
over het algemeen veel zachtere bladeren waardoor de opgelopen schade aanzienlijk meer is. Het is dus verstandig om voorzichtig te werk te gaan. Een
klein flesje met verstuiver geeft veel minder problemen dan een spuit ofplantenspuit. Als laatste is het b eter om elke plant gedeeltelijk te b ehandelen. Zo
geefj e de plant de gelegenheid om te herstellen waarbij de mogelijke schade
beperkt blijft.
Stenen, ornamenten en houtstronken

Wanneer j e stenen, ornamenten en houtstronken uit het water kunt halen,
dan is dat veel beter dan dat j e deze in het aquarium behandelt. Na een grondige  schoonmaakbeurt met  een borstel moet je  alles  afspoelen met water.
Daarna kan j e het inspuiten met waterstofperoxide en na  10 minuten kan j e
de dode algen weghalen. Tenslotte alles goed schoon borstelen en afspoelen.
Indien het nodig is kun j e dit een aantal keren herhalen.
Wanneer j e stenen, ornamenten en houtstronken uit het water kunt halen,
dan is dat veel beter dan dat j e deze in het aquarium behandelt. Na een grondige  schoonmaakbeurt met  een borstel moet je  alles  afspoelen met water.
Daarna kan j e het inspuiten met waterstofperoxide en na  10 minuten kun j e
de dode algen weghalen. Tenslotte alles goed schoon borstelen en afspoelen.
Indien het nodig is kan j e dit een aantal keren herhalen.
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Zijn de stenen, ornamenten en houtstronken b eplant, dan kan j e ze ook in het
aquarium behandelen. Zet wel de pomp uit zodat waterstofperoxide niet direct wegspoelt. Voor plaatselijke problemen kun j e b eter een injectiespuit gebruiken.
Waterstofperoxide is geen gouden ei

Algen bestrijden met waterstofperoxide is slechts een ‘veilig' hulpmiddel dat
alleen helpt met het sneller algenvrij maken van j e aquarium. Het is de kunst
om het ecosysteem in j e aquarium te herstellen waarbij de juiste visbelasting,
voeding en onderhoudswerkzaamheden een belangrijke rol spelen. Over plantenvoeding,  lichtverhouding  waterwaarden  en  algenbestrijding  zijn  zoveel
theorieën geschreven dat j e als leek door de algen de vissen niet meer ziet. Als
je b edenkt dat er meer dan tienduizend soorten algen zijn, waarvan sommige
onder erbarmelijke omstandigheden kunnen overleven, dan mag j e concluderen dat algen er gewoon bij horen!
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Regenbooghagedis:
N og zoô n kleurenpracht
Margie van der Heijden, Ons Natuurgenot Gouda
Nicaragua heeft nog veel meer dieren die  schitterend van kleur zijn, zoals
deze Ameiva

undulata , die daarom ook wel de regenbooghagedis wordt genoemd. Dit dier komt eveneens voor de buurlanden C osta Rica en Honduras
maar ook in El Salvator, Guatemala, B elize en Zuid-Mexico.
Hij vertoont veel gelijkenis met een andere Ameiva die we in Costa Rica en
Panama hebben gezien, de Ameiva

.
festiva

Een volwassenAmeiva

u ndulata kan
van  kop  tot  staart  een  lengte  bereiken van zo'n  13 cm (mannetjes)
en 1 1 cm (vrouwtjes). Hoewel er een
aanzienlijke variatie is in de kleuring
binnen  de Ameiva -soorten,  kan  de
Ameiva undulata over het algemeen
worden geïdentificeerd aan de hand
van het patroon van lichte en donkere strepen op gelijkmatige afstand met daartussen groene ofblauwe delen
op de flanken ofbruin op de rug. Aan beide zijden hebben ze twee dunne
strepen  hoewel  de  onderste  streep  niet  altijd  geheel  doorloopt  en  beide
strepen bij oudere dieren vervagen. D e buik kan wit ofblauw zijn en de staart,
die blauw is bij j onge dieren, wordt lichter tot bruin bij volwassenen. In het
broedseizoen, bij gevaar ofwanneer hij een ander mannetje wilt imponeren
vertoont het mannetje een schitterende rood/oranje keel.
In tegenstelling tot de “gewone Ameiva” oftewel de Ameiva

ameiva die liever
in vochtige gebieden langs bosranden en in struikachtige gebieden leeft, komt
de Ameiva

undulata meer voor in relatiefdroge gebieden in de laaglanden.
Ze geven de voorkeur aan open situaties zoals plantages, weidegronden, huistuinen  en  droge bosranden. Ze vermijden  de  schaduw van hoge, vochtige
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bossen en worden vaak ontdekt al kruipend over wegen ofterwijl ze luidruchtig door het droge bladafval scharrelen, waar hij al vroeg op de dag actief
op zoek is naar insecten, zoals krekels, sprinkhaantjes, meelwormen, pissebedden, regenwormen etc. Maar ook eieren van welk dier dan ook, worden
met smaak verorberd.
Voortplanting bij deze soort vindt het hele j aar door plaats, hoewel het tijdens
het droge seizoen aanzienlijk kan afnemen. Het is een eierleggend dier.
DeAmeiva

u ndulata wordt gezien als een intelligent enigszins schuw dier. Om
dit dier thuis te kunnen bewonderen, is voor een koppel een terrarium met
een minimaal formaat van  160 x 60 cm nodig. Voor j onge dieren is een formaat van 80 x 40 cm genoeg.
Het  terrarium  kan  van  watervast  multiplex  gemaakt  worden  met  glazen
schuiframen aan de voorzijde en een ventilatie in de b ovenkant. Op de b odem
een vochtvasthoudend  substraat  zoals bijvoorbeeld  een  mengsel van bladaarde, leem en turf.
Ook schuilmogelijkheden zijn van belang, zoals grote stukken b oomschors of
iets dergelijks. Planten zijn niet echt nodig maar wel mooi als verfraaiing van
het terrarium. Voor de verlichting kan j e denken aan een tl-lamp over de gehele lengte, uv B-stralingsbron en afhankelijk van het formaat van het terrarium nog een spotje. Verwarming gaat door middel van warmtelampen. Zorg
voor een dagtemperatuur onder de warmtespot tot een temperatuur van 40
˚ C en de rest van de ruimte ca. 28  ˚ C. D e nachttemperatuur mag dalen tot
ongeveer 20  ˚ C.
Belangrijk is om elke morgen te benevelen, wel minimaal een derde van de
bak droog houden.
Wat betreft voer kan alles aangeboden worden wat ze ook in de natuur eten.
En  natuurlijk  elke  dag  vers  drinkwater  geven.  Om  de  Ameiva  gezond  te
houden is het aan te raden om het voedsel regelmatig te bepoederen met C alcium  (Gistocal)  en/of een  vitamines/mineralenpreparaat  (Minerall,  Calcicare+ ofKorvimin).
Een andere Ameiva die we nog tegenkwamen in Nicaragua is deAmeiva

qua.
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Monosolenium tenerum
Levermos
Ria, Aquatoni Assen
De herkomst van dit bijzondere plantje ligt in Azië. Het wordt 2,5 tot 5 cm
lang en  1 cm breed. Het heeft een frisgroene kleur maar een zeer grillige
structuur. Het plantje golft, is gebogen, heeft uitsteeksels en heeft soms een of
meerdere gaten.

Op het eerste zicht lijkt het wel een stukje plastic en stelt het dus ook niet veel
voor. Maar het levermos heeft een bijzondere eigenschap. Door de grillige
vorm hechten de afzonderlijke blaadjes zich gemakkelijk met elkaar en ontstaat er een zodevorming. Hierdoor krijg j e dus mogelijkheden om creaties te
maken die vergelijkbaar zijn met j avamos en Riccia. Je kan het op een stuk
hout ofsteen plaatsen en j e eigen creativiteit zijn weg laten gaan. Het enige
wat j e moet doen is: zorgen dat de plant in toom blijft. Want het is een plantje
dat langzaam op de loop gaat. Er breekt een takje afofhet schiet los en dwarrelt met de stroming mee j e hele bak door. Spontaan gaat het zich vastzetten
op een bepaalde plek. Uiteraard kan dit zo voortgaan tot het een soort onkruid wordt dat overal gaat tussen zitten. Vooral in een b os crypto's offijnbladige planten kan het dan een last worden in plaats van een lust.
f e br u ari 
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Levermos stelt weinig eisen aan de omgeving. D e b elichting mag variëren van
weinig tot veel, de temperatuur mag schommelen tussen 5 en 2 8 ˚ C. D e hardheid van het water deert deze plant niet, zacht ofzeer hard, het is allemaal
goed. Stroming b evalt de plant, maar luwte is ook goed. Levermos is dus eenvoudig om te houden. D e groeisnelheid is langzaam tot matig. Aan de kleur,
die eigenlijk wel mooi fris donkergroen dient te zijn, kunnen we aflezen ofde
plant zich thuis voelt in ons aquarium. De bladeren moeten ongeschonden
zijn. Je dient er alleen goed op toe te zien dat er geen vervuiling ofbealging
ontstaat.
Ook op de b odem van j e aquarium kun j e een mooi kussen van mos vormen.
Je moet het dan wel wat verzwaren met een beetje zand, een stukje steen of
een p aperclip. Het is zeker geen drijfplant, vastzetten kan op alle hoogtes in
het aquarium, met een dun nylon visdraadje ofmet behulp van een haarnetje.
De uitlopers vinden vanzelfhun weg naar buiten en krijgen zo een prima houvast met de onderliggende laag.
Stekken is ook eenvoudig, j e neemt er een stukje afen legt het neer op een andere plaats. Ideaal ook voor een nanobakje waar j e zo de hele b odem en ook
de zijwanden kan bedekken. Even geduld, maar j e zult versteld staan van het
resultaat!
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Dood koraal wordt hersteld
met 3D-printer
http://tinyurl.com/y9nkd5yq
Het Caraïbische eiland Bonaire gaat dood koraal herstellen met behulp van
een 3 D-printer. O ok kunstkoraal trekt zeeleven aan. Koraalriffen zijn van zeer
groot belang voor het mariene leven. Doordat steeds meer koraalriffen verbleken en vervolgens afsterven, ontstaan grote ecologische problemen.
Daarom probeert men op heel wat plaatsen de gestorven koraalriffen te vervangen. Meestal laat men schepen ofbetonblokken zinken zodat vissen en
zeeschildpadden er een nieuwe thuis vinden. Maar dat is zeer arbeidsintensief.
Fabien  Cousteau,  kleinzoon  van  de  bekende  natuurbeschermer  Jacques
Cousteau, heeft nu een efficiëntere oplossing: de 3 D-printer. Die kan een p erfecte kopie maken van koralen. De kunstkoralen hebben  dezelfde grootte,
vorm, textuur en chemische samenstelling als echte koralen. “Deze technologie is minder arbeidsintensiefdan de huidige manieren om koraal te restaureren, en ze hebben een grotere impact in een kortere tijd”, zegt C ousteau aan
de krant Caribbean Journal.
Cousteau werkt voor het project samen met het Ocean Learning Center van
het toeristische resort Harbour Village. Daar zal het koraal geprint worden.
Koralen zijn een belangrijke attractie voor toeristen en duikers op het eiland.
Dit j aar (2016) waren er opvallend veel alarmerende berichten over verblekend en stervend koraal. In april ging veel internationale aandacht naar het
Groot B arrièrerifin Australië.
Een studie kwam toen tot de conclusie dat 9 3 procent van dat rifgetroffen is
door  verbleking.  De  onderzoekers  hadden  nog  nooit  verbleking  op  zo'n
schaal gezien. Een van de belangrijkste oorzaken is het opwarmende zeewater, een gevolg van de klimaatverandering. Dit j aar warmde het zeewater nog
meer op door het weerfenomeen El Niño
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Fungia stekken
Freddy de Gendt, Reefsecrets.org
Eén van de andere verschijningsvormen van s teenkoralen is niet als kolonie
maar a ls individuele p oliep: we h ebben h et dan n atuurlijk over de koralen van
de familie

der 
f ung iida e .

Wanneer men gaat kijken binnen de p aleontologie, komt men te weten dat de
fungiidae b ehoren tot de oudste fossielen: van daaruit meent men te mogen
besluiten dat ze b ehoren ofafstammen van de groepen die als voorlopers van
de  kolonievormende  steenkoralen  gelden.  De  familie  omvat  een  dertigtal
soorten die allen een Indo-Pacifische verspreiding kennen en gekenmerkt zijn
door een groot aantal korte, kleine tentakels (toch in verhouding tot de poliepgrootte) met veel nematocysten en een grote mondopening langswaar tevens de gameten (voortplantingscellen) uitgestoten worden.
Deze koralen vormen solitaire poliepen en over het algemeen geen kolonies
(kolonies hebben per definitie meer dan één mondopening), alhoewel ook
hier al direct een uitzondering opduikt: Fungia

s implex vertoont steeds meerdere mondopeningen binnen een ‘poliep'.
Omdat deze soorten vrijlevend  en  dus  niet  op
enig  substraat  vastgehecht  voorkomen,  zijn
ze zeer ontvankelijk voor
allerlei  invloeden  van
buitenaf zoals  stromingen,  gesuspendeerd  materiaal  en  andere  meer
fysische  milieucondities.
Fungi a fungites
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Ze komen dan ook voornamelijk voor in de meer afgeschermde lagunes ofop
iets grotere diepte tegen een opklimmende helling aan: in deze biotopen zijn
ze meer beschermd tegen de inbeukende werking van golfslagen ofbranding
en andere stoorzenders.
Deze ‘losstaande' verschijningsvorm en het feit dat deze soorten de evolutie
tot op heden probleemloos doorstaan hebben, impliceren dat deze koralen
een  sterk  incasserings-  en  regeneratievermogen  bevatten:  ze  moeten  zich
kunnen ontdoen van opgedwarreld zand en detritus en moeten allerlei beschadigingen kunnen oplappen en overleven.
De bij enkele gelukkigen in het aquarium soms waargenomen (cf. Fosså &
Nilsen)  seksuele voortplanting bestaat uit het uitstoten van mannelijke  en
vrouwelijke gameten door de respectievelijke poliepen.
Vindt er bevruchting plaats, dan kunnen deze nieuwe exemplaren op een substraat vastzittende zeer j onge anthocauli vormen: na een korte tijdsspanne
maken deze zich los en groeien verder uit tot een volwassen (enkelvoudige)
poliep. Ook kan men een insnoering en  splitsing bij Fungia -achtigen meemaken en blijken in stukken gebroken exemplaren zich te herstellen en opnieuw
uit te groeien tot volwaardige exemplaren, alhoewel deze laatste strategie niet
echt aangewezen is voor het stekkenverhaal: er zijn nog te veel problemen in het
succesvol tot een einde brengen via deze weg, vooral een consistente morfologie
en de vorming van de mond kunnen echt zorgen voor fiasco's.
Fungia -soorten  herstellen  vaak  van/reageren  regelmatig  op  stresssituaties

door de productie van anthocauli op het p oliepenlichaam zelf: deze kunnen
zeer snel groeien en maken zichzelfna verloop van tijd los. Op de achterblijvende voet stopt de productie van anthocauli zelden ofnooit, dus ook niet na
de loskoppeling van de nieuwe klonen. Er wordt als het ware een klein nakomelingenfabriekje gevormd... deze eigenschap is nu degene die het b est bruikbaar is in een passief-stekken-verhaal.
Wanneer men b eschikt over species die er slecht aan toe zijn omwille van het
feit dat ze bijvoorbeeld door de stroming tussen de rotsen gevoerd zijn ofdoor
gravende dieren b eschadigd werden, is het de moeite waard deze opnieuw een
goede en stabiele plek te bezorgen in het aquarium ofin de stekkenbak indien
deze  ter  beschikking  staat.  Eenmaal  dat  de  poliep  terug  op  zijn  of haar
–
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plooien komt en recupereert, kan ze reageren op de stresssituatie en heeft
men heel veel kans dat er anthocauli gevormd worden en men dus een ‘Fungia-productielijn' kan opzetten.
Wil men koste wat kost een bepaalde variëteit vermeerden, dan kan men het
desbetreffende dier gewoon ondersteboven plaatsen en enige tijd zo laten liggen, tot wanneer anthocauli zichtbaar worden op de poliepenrand. Draait men
dan de kolonie terug om, dan heeft men een verzwakte moederkolonie met een
grote anthocauliproductie op de rand: normaalgezien herstelt de moederpoliep
zich snel en verzekert men zich van een toevoer van kleine klonen. Vandaar is
het nog maar eens aan te raden om species die er slecht aan toe zijn best bij te
houden, vanwege de haast onuitputtelijke anthocauliproductie.
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Copella arnoldi
Eric Verlinden, Mechelse Aquarium Klub
Een d ing s taat v ast i n v erband m
 et d eze v isjes: z e z ijn h eel b ijzonder. Z
 owel w at
betreft h un u iterlijk a ls h un g edrag e n v oortplantingswijze v erschillen z e v an d e
meeste andere visjes die in onze aquaria voorkomen.

Vooral de Copella arnoldi -mannetjes zijn zeer mooi van vorm en kleur. Ze
worden veel groter  dan  de vrouwtjes  en hebben typisch verlengde vinnen.
Voor een beschrijving verwijs ik naar de literatuur en uiteindelijk kunt u ze
nog best ‘zien'!
Ook wat betreft het gedrag zijn het vooral de mannetjes die onze aandacht
trekken. Regelmatig pronken ze heftig tegen elkaar, vlak onder het wateropper-

Copell a arnol di- mannetje
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vlak. De wijfjes en mannetjes die niet bij het pronken betrokken zijn, zakken
zo'n 10 à 15 cm lager. Tijdens het pronken wordt er wel eens uit het water gesprongen en het komt er dus op aan goed sluitenden dekruiten te plaatsen.
De kweek van de Copella arnoldi is vrij eenvoudig, alleen moet men het wel
heel anders aanpakken dan bij de meeste andere soorten. De vissen leggen
immers niet vrij afop een substraat, maar boven water, meer b epaald aan de
onderkant van bladeren die boven het wateroppervlak hangen.
Toen ik deze visjes in j uli in mijn b ezit kreeg (ik kocht 15 exemplaren) was het
niet de bedoeling om er dadelijk mee te kweken. D e dieren werden in quarantaine geplaatst in een aquarium van  1 meter lengte. Omdat ik het niet nodig
vond het aquarium helemaal te vullen, stond het water tot op ongeveer 5 cm
van de rand en dus ook van de dekruit. Dit bleek voor de kweek absoluut
noodzakelijk te zijn. D e dieren kregen in die quarantaineperiode vooral rode
muggenlarven, daphnia en fruitvliegen toegediend.
Dit menu heeft voor mij wel degelijk zijn b elang voor wat volgt. Ongeveer een
week later ( 26 j uli) vond ik een eerste reeks eitjes van ongeveer 2 5 stuks die in
waterdruppels aan de dekruit hingen. Ik weet niet precies wanneer de eitjes
afgezet werden, maar men kon de larven al duidelijk opgerold in de eitjes zien
zitten. Uit wat ik later gezien heb, kon ik afleiden dat het afzetten ongeveer 24
uur  eerder  gebeurd  zou  kunnen  zijn.  De  eitjes werden  voorzichtig  in  een
bokaaltje halfvol water opgehangen en het geheel werd drijvend in het aquarium gelegd.
Later bleek dat dit een goede methode is, op voorwaarde dat men de bokaaltjes b ovenaan b edekt zodat er geen volwassen vissen in kunnen springen. Dit
heeft  mij  op  een  gegeven  moment  heel  wat  jonge  visjes  gekost.  In  het
bokaaltje werd tevens een luchtslangetje gelegd om voor enige circulatie te
zorgen. Vanafdit ogenblik heb ik ook een stuk karton op de dekruit gelegd,
boven een bos j avavaren in de b ak. Alle volgende afzettingen gebeurden min
ofmeer onder dit karton. Blijkbaar werd het door de vissen als een voldoende
surrogaat voor een plantenblad aanzien.
Op 27 j uli waren de eitjes uitgekomen. D e larven hingen aan de bodem en de
wanden. Het bokaaltje werd voorzichtig leeggemaakt in een kweekbakje met
ongeveer 10 liter van hetzelfde water met dezelfde temperatuur. D eze temperatuur was door het warme weer trouwens zeer hoog (ongeveer 27  ˚ C) en
f e br u ari 
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waarschijnlijk was dit voor de kweek van deze visjes ook noodzakelijk. D e volgende morgen (28 juli) zwommen de visjes min ofmeer vrij in het kweekbakje. Ze sprongen van de ene plaats naar de andere. D e infusie die ik in de
bak deed werd gauw opgegeten, de j ongen waren ongeveer 6 mm groot en
goed te zien. D ezelfde dag kon ik een tweede legsel (nu minder ontwikkelde
eitjes dan de eerste keer) opvangen in een bokaaltje. D eze maal waren het er
ongeveer een 4 0-tal. Later volgde er een derde, vierde en vijfde reeks eitjes, in
totaal ongeveer 2 00 stuks. Afen toe vond ik in een bokaaltje enkele b eschimmelde eitjes die ik met een pincet verwijderde. O ok deed ik een beetje methyleenblauw in het water om het b eschimmelen van het legsel te voorkomen.
Op 31 juli zijn de eerste visjes duidelijk gegroeid en ze zwemmen nu ook volledig vrij. Ik ben verder gegaan met het voeren van infusie tot 13 augustus.
Vanafdat ogenblik ging alles vlot. D e visjes groeiden vrij snel en al vlug kon ik
overschakelen op gezeefde daphnia als voedsel.
Zoals j e merkt kan de kweek van Copella arnoldi niet echt moeilijk genoemd
worden, hoewel het een heel bijzondere aanpak vraagt.
Beslist proberen dus!

De r edacti e ( MAK) h eeft op h et i nt er n et een vi deo-fr ag ment gevon den over de wel
zeer bi j z on der e ei afzetti ng va n Copell a arnol di, ook i s d ui del i j k te zi en h oe de vi ssen
h u n ei tj es voc hti g h ou den, en al z o aa n h u n Nederl a n dse naa m - s patzal m - zi j n gekomen.  htt ps: // www. yout u be. c o m/e mbed/ H D_6zPyr b00
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Vragen staat vrij
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 22 februari

Geert Vandromme, Aquatropica
Eenmaal per j aar zijn onze leden baas en kunnen ze al hun
vragen afvuren op een panel van deskundigen die binnen het
bestuur de werkgroepen leiden. Het panel zal proberen alle
problemen  en vragen  in verband  met  het verantwoord
houden van een mooi aquarium, vijver ofterrarium voor
jou op te lossen.
Niet alleen vragen over water, verlichting, verwarming enz. kunnen aan
bod komen, maar ook vragen over het aankopen van planten, vissen of
dieren kunnen besproken worden.
Misschien kan het bestuur niet alles oplossen, maar er zijn misschien
leden aanwezig die wel het een en het andere kunnen bijdragen tot het
oplossen van dat ene probleem waar j e al j aren mee zit en die niet opgelost geraakt.
Iedereen is er van harte welkom, niet-leden zijn zeker ook welkom. D e
moeilijke vragen zou het panel, indien mogelijk, op voorhand willen
bestuderen om een correct antwoord te kunnen geven. Mail daarom
jouw vragen op voorhand door naar redactie@aquatropica.be
Wanneer: vrijdag 22 februari 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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