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- Woordjevan. . Gerrit Plovie, contactpersoon zoet- en zeewater, Aquatropica
Eind februari en hij is er alweer, de citroenvlinder, één van de
eerste vlinders die j e normaal p as in de lente te zien krijgt. Dit
jaar eind februari! Met zijn vleugels die op blaadjes lijken, is hij
erg goed gecamoufleerd en als hij tussen de bladeren zit moeilijk
waar te nemen. Na de fantastisch warme zomer van 2018 en
een toch milde winter zal het uitkijken zijn ofer geen zuiderse insecten en vogels permanent  in onze regio's zullen
verblijven.
Het  is  te  hopen  dat  het  niet  te  hard  meer  gaat  vriezen  want  er  staan  al
knoppen en scheuten aan bomen en struiken en in mijn tuin zijn de b ananenplanten al aan het groeien.  Ja, de natuur is uit zijn winterslaap en hopelijk
voorgoed.
Als ik in de vijver kijk zie ik dat de American shiners en Chinese danio's al
heel wat actiever zijn, ze zoeken al de hogere waterlagen op en komen zelfs al
eten.
Als de opwarming van de aarde verder deze weg opgaat kunnen we in de toekomst wel meerdere subtropische vissensoorten in onze vijvers houden. Maar
zo'n vaart zal het wel niet lopen want onze klimaatspijbelaars gaan daar een
stokje voor steken. Anuna D e Wever is er rotsvast van overtuigd dat ze de politici zover zal krijgen dat ze rigoureuze maatregelen zullen nemen om het
klimaat weer op het juiste spoor te zetten. Ja, nu moet het gebeuren, de verkiezingen staan voor de deur en het klimaat is een geschenk uit de hemel om
stemmen te ronselen en afte wijken van andere problemen zoals de migratiecrisis. Het klimaat is HOT.
Maar, vorig j aar deze p eriode was het hard aan het vriezen.
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- ZoetwaterI s een biotoopaquarium natuurlijk?
John Lugthart
Met dank overgenomen uit Natuurvrienden Zwolle
Quot h omines, tot s ententie, z oveel m ensen z oveel m eningen.
Dit citaat u it h et werk van de R
 omeinse redenaar en filosoof

Cicero, is o ok van
toepassing op veel aspecten van onze m ooie h obby.

Zo ook op het inrichten van onze aquaria.
De b asis zal voor iedere serieuze aquariaan dezelfde zijn: het aquarium moet
voldoen aan de visuele wensen van de liefhebber en tegelijkertijd een gezonde
en verantwoorde leefomgeving voor de vissen zijn.
Als we kijken naar de verschillende stijlen om een aquarium in te richten,
kunnen we  een  drietal benaderingen  onderscheiden: het  ornamentenaquarium, het natuurlijk aquarium en het biotoopaquarium.
Het ornamentenaquarium kenmerkt zich door het gebruik van onnatuurlijke
materialen en kleuren, gezonken schepen, schatkisten, kunstplanten, gekleurd
aquariumgrind, etc. D eze manier van inrichten staat ver van de natuur afen
leunt zwaar op de persoonlijke smaak van de eigenaar.
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Bij het natuurlijk aquarium wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen
zoals stenen, hout en water- ofmoerasplanten, waarbij een compositie wordt
gemaakt met behulp van deze materialen en het visbestand eigenlijk secundair is. Voorbeelden zijn de landschappen stijl Amano en de ‘ Hollandse bak'.

Het  biotoopaquarium  was  tot  enkele jaren  geleden  maar  mondjesmaat  te
zien, maar heeft de laatste j aren flink aan populariteit gewonnen. Ook hier
wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals stenen, hout en water- en moerasplanten, waarbij de vissen en planten uit hetzelfde herkomstgebied komen.

De  laatste jaren  zien  wij  een  toenemende  interesse  in  het  biotoopcorrect
houden van vissen en in het bijzonder van cichliden. Er zijn goede redenen te
verzinnen om deze keuze na te streven. Vissen zien er immers uit zoals ze eruit
zien en dat is niet zonder reden. Hun vorm, kleur en gedrag zijn in de loop van
de evolutie b epaald door de omgeving waarin zij van nature voorkomen.
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- ZoetwaterMaar wanneer spreekt men dan van een biotoopaquarium?
Bestaat dat eigenlijk wel?
En zijn daar vaste regels voor?
 Een echt biotoop in een aquarium bestaat niet!

Nooit en te nimmer zullen we de natuur kunnen evenaren met de mogelijkheden die we hebben. Altijd zal er sprake zijn van een nabootsing. Maar net
als bij de kunst kan een nabootsing net zo mooi zijn als het origineel. In dat
licht gezien zijn sommige aquaria kunstwerken op zich.
 M aar wat is dan een biotoopaquarium?

In het verleden had ik hier  een uitgesproken mening  over.  Men  zou  zelfs
kunnen spreken van een puriteinse insteek. Inmiddels is mijn mening veel genuanceerder.  Als  er  al  (ongeschreven)  regels  zijn,  dan  zijn  dit  zaken  die
mensen onderling met elkaar afspreken. Maar wie b epaalt deze regels en zijn
dat dan betere aquarianen? Dit zijn zaken die tegenstellingen oproepen, terwijl een hobby toch zou moeten verbroederen. Ik spreek daarom liever van
gradaties binnen de hobby.
Voor de een zal een aquarium met vissen en met planten uit een bepaald continent een biotoopaquarium zijn. Hier wordt vaak de term ‘thema-aquarium' voor
gebruikt, bijvoorbeeld met soorten uit verschillende rivieren in West-Afrika. Voor
de ander een aquarium met vissen en eventuele beplanting, die alle in een bepaald
gebied voorkomen, zoals bijvoorbeeld een deel van het Malawimeer.
Een goed voorbeeld van verschillende inspiraties van een biotoopaquarium is de
inrichting van een aquarium voor discusvissen ofmaanvissen. Enerzij ds kan dit
een aquarium met veel beplanting en belichting zijn en anderzij ds een aquarium
met weinig licht en gevuld met takken en bladeren en vrijwel zonder planten.
Het tweede voorbeeld is een veel realistischer weergave van de natuurlijke habitat van deze twee geslachten.
Ook het eerste voorbeeld is een biotoopaquarium, alleen minder strikt.
– 6 –
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Hier kan jouw recla me staan.
1/3 blad: 40 euro
Meer i nfo:  fili p. will en @g mail . co m

- ZoetwaterToch blijft naast het gebruik van alle mogelijke en beschikbare materialen om
een bak in te richten, één ingrediënt absoluut onmisbaar: de fantasie van de
persoon die voor de bak staat.
Zelfs in het geval van een uitermate geslaagde p oging om een realistisch biotoop te creëren is een beetje fantasie nodig om de grenzen en beperkingen
van  het  aquarium weg  te  denken.  Het wegwerken van  de  apparatuur  kan
hierbij een handje helpen, door zo min mogelijk afleiding te creëren.
Binnen  de  eerder  genoemde  schaalverdeling  zien  we  wel  een  toenemend
streven naar het hoogst haalbare. D at is niet alleen een trend die we in Nederland zien. Ook internationaal is er steeds meer aandacht voor deze manier
van aquaria inrichten.
Door de opkomst van YouTube, waar grote hoeveelheden b eeldmateriaal van
natuurlijke biotopen te vinden zijn en de verspreiding daarvan via de sociale
media  (vooral FaceBook), waardoor we wereldwijd veel kennis met  elkaar
kunnen delen, heeft deze manier van aquarium houden de laatste j aren snel
aan populariteit gewonnen.  Dit heeft  ook geleid tot  een toename van het
aantal (online) ‘biotopen contents'. Dit zijn wedstrijden waarbij deelnemers
beeldmateriaal en informatie over hun biotoopaquarium aanleveren en waar
een internationale jury b eslist ofhet ingediende aquarium in de prijzen valt.
Belangrijk onderdeel van het houden van een biotoopaquarium is het doen
van onderzoek naar het b etreffende biotoop. D an gaat het niet alleen om de
vissen binnen dit biotoop, maar ook om de waterwaarden, het klimaat, de bodemsamenstelling, de soort stenen, etc.
Het vergaren van kennis  en vervolgens  de zoektocht naar geschikte materialen om de biotoop zo goed mogelijk na te b ootsen geeft hiermee een extra
dimensie aan de hobby. Een gezond kritische blik is zeker van b elang bij het
spitten naar informatie op internet. Veel informatie op internet is gedateerd,
onvolledig ofsimpelweg fout.
Als men wat dieper door de vele hits op Google zoekt, komt men op een gegeven moment uit bij gedetailleerde b eschrijvingen van de b etreffende omgeving (vaak in wetenschappelijke artikelen). Tevens vergeten we in deze digitale wereld al snel dat er binnen de hobby niets leuker is dan naar live b eelden
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van een aquarium te kijken. Thuis ofbij andere liefhebbers. Schroom daarom
niet om bij een liefhebber inspiratie op te doen en met hem informatie uit te
wisselen.
Wat mij betr eft i s de defi ni ti e van een bi otoopaquari u m al s vol gt:
E en z o gedetai l l eer d mogel i j ke afs pi egel i ng va n een s peci fi ek st ukj e nat u ur dat
wor dt nageb ootst i n h et a q uari u m.  Er wor dt gebr ui k ge maakt va n nat u url i j ke
pr od ucten en/ of pr od ucten di e ni et va n nat u url i j k zi j n te on der sc h ei den o m di t
te cr eër en.  E en bl i k i n h et a q uari u m ko mt over een met een bl i k on der water i n
h et betr effen de st ukj e ri vi er, meer of beek.

 Wat zijn de kenmerken van een ultiem biotoopaquarium?
F

 Biotoopaquaria zijn een realistische afspiegeling van de natuurlijke omgeving en het herkomstgebied van de vissen.
F
Er wordt rekening gehouden met een natuurlijk ogende kleur van het water,
bijvoorbeeld aan de hand van het type clearwhite, ofblackwater.
F
 De  hoeveelheid  lichtopbrengst,  bijvoorbeeld  een  diepwaterbiotoop voor
, vraagt om een andere belichting dan een brandingsCyphotilapia frontosa

zone biotoop voor Eretmodus

cyanostictus (Tanganjikameer).
F
Onnatuurlijke ornamenten worden niet gebruikt.
F
Indien er geschikte planten voorkomen in het betreffende biotoop kan men
dit uiteraard ook in het aquarium toepassen. Gebruik bijvoorbeeld geen
kunstplanten.
F
 De verschillende  soorten vis komen niet alleen uit dezelfde regio, maar
delen ook daadwerkelijk de specifieke habitat. Dus vissen die elkaar in de
natuur  daadwerkelijk treffen. Uiteraard worden er geen vissen bij  elkaar
gezet die natuurlijke vijanden zijn.
F
Technische hulpmiddelen worden zoveel mogelijk uit het zicht gehouden.
Er zijn diverse soorten stenen, houtsoorten en bodemmateriaal waar we in de
hobby gebruik van kunnen maken. Het is hierbij van belang dat men allereerst
kijkt naar de invloed die deze middelen hebben op het water. Zo moeten we
er rekening mee houden dat de meeste houtsoorten het water zuurder maken,
hetgeen niet altijd wenselijk is en sommige steensoorten kunnen juist zorgen
maart 201 9
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- Zoetwatervoor  harder  water  en  ook  dat  is  niet  voor  alle  biotopen  gewenst. Verder
moeten de gebruikte materialen natuurlijk passen bij het nagebootste biotoop
en de behoeften van de vissen.
Met het aanbod van de gespecialiseerde handel zijn veel vis- en plantensoorten
uit een bepaald herkomstgebied tegenwoordig redelijk goed verkrijgbaar.
Voor het materiaal waarmee wij onze aquaria inrichten ligt dat natuurlijk anders. Vrijwel niemand zal daadwerkelijk aan zand en stenen enz. uit het beoogde biotoop kunnen komen. Gelukkig zijn er tal van daar op lijkende alternatieven te verkrijgen ofin onze eigen omgeving te vinden. B ekend is natuurlijk het gebruik van kien- en wortelhout.
Ook zijn er steeds meer liefhebbers die gebruik maken van afgebroken takken
van eik, beuk ofels. Als deze lang genoeg hebben kunnen drogen en goed zijn
ingewaterd, kan men  deze takken gebruiken in  (biotoop)  aquaria. In tuincentra en aquariumzaken kan men stenen en kienhout vinden die qua vorm
en kleur overeenkomen met die uit het daadwerkelijke biotoop. O ok zijn er tegenwoordig fraaie kunststenen verkrijgbaar ofte maken, wat ook nog eens
enorm scheelt in gewicht.
 Het overgangsbiotoop

Er zijn vrijwel geen grenzen aan het aantal verschillende biotopen welke we in
ons aquarium kunnen nabootsen. Naast de verschillende herkomstgebieden
zijn er zelfs in een rivier ofmeer talloze biotopen die nagebootst kunnen worden. Veelal worden aquaria echter ingericht als overgangsbiotoop. Dit is natuurlijk niet zonder reden.
Het gebruik van achterwanden geeft vaak al de indruk van een oever ofoplopende rotswand. Ook is een overgangsbiotoop esthetisch gezien aantrekkelijker om naar te kijken dan een aquarium met alleen zand, ook al zou alleen
zand wel een reële weergave van het natuurlijke biotoop van de vis kunnen
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zijn. Tevens kunnen in een overgangsbiotoop soorten bij elkaar worden gehouden die zich niet altijd in hetzelfde deel van een rivier ofmeer ophouden.
Denk hierbij aan het combineren van rotsbewoners met echte zandbewoners.
 B iotoopaquaria en wildvangvissen
In een biotoopaquarium streeft men dus naar een realistische afspiegeling van
de natuur. Ook de keuze van de vissen hoort hier bij. Per definitie zullen in
een dergelijk aquarium dus geen vissen worden gehouden die door menselijk
toedoen niet hun natuurlijke kleur en vorm meer hebben. Vaak komt men in
deze bakken dus wildvangvissen tegen. Naar mijn mening is dit geen voorwaarde.  Nakweekvissen,  mits  beschikbaar,  die  wel  hun  natuurlijk  uiterlijk
hebben behouden, voldoen net zo goed en zouden misschien wel onze voorkeur moeten hebben.
Al met al ben ik als liefhebber en groot fan van biotoopaquaria blij met de
toegenomen interesse in het houden van vissen op deze wijze.
Op de diverse fora en op internet zie ik regelmatig de meest fantastische creaties langskomen. Dit motiveert weer andere mensen om bakken op deze wijze
in te richten. B ovendien zorgt dat er voor dat mensen zich meer verdiepen in
de  natuurlijke  habitat  en  daardoor  beter  op  de  behoeften  van  de  vissen
kunnen inspelen.
Met dit artikel h oop ik dat ik m ensen enthousiast h eb kunnen m aken om zelf
ook een b iotoopaquarium te beginnen.
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- ZeewaterJack in the box
Tom Verhoeven, AZAC
Wie kent z e n iet? D
 eze g rappige vissen die we in eerste instantie n iet opmerken
tot z e b rutaal h un h oofd u it h et z and l aten piepen. M
 et g rote o gen k ijken z e o ns
in h et b egin wantrouwend a an tot z e m
 erken d at e r e igenlijk n iets a an d e h and
is. Ze schieten vervolgens in vol ornaat uit h un h ol en a l draaiend m et h un
hoofd bestuderen ze elke keer opnieuw h un omgeving. Het zijn de j ack in the
boxen (vanwaar zou deze n aam n u komen ?) die we g eregeld terug zien in h et
aquarium.

 S oorten

De laatste officiële update van deze familie is
gedateerd van 2006. Er is al heel wat gerommeld in  deze familie maar  sinds  2006 zit  er
aardig wat structuur in. Er zijn ongeveer een
60-tal soorten b ekend en nog vele soorten zijn
niet b eschreven ofontdekt. D eze lijst zal in de
komende jaren  dus nog flink uitbreiden. De
lijst* vind u in de tabel op de volgende pagina.
Opistognathus gil berti  Böhl ke 1 967
Ko mt voor r on d de Ba ha mas, ei l a n den en ri ffen
va n de westel i j ke Cari bi sc h e zee, Ja mai ca en
P u ert o Ri c o

Gedrag en levenswijze

Jack in the boxen b ehoren tot de opistognathidae ( opisto = “ achter”, gnath
= “mond”) en vallen onder de orde van perciformes . We vinden de meeste
soorten terug in schaduwrijke lagunes en riffen rondom de Caraïben en de
– 1 1 –
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Atlantische oceaan. Er zijn maar liefst 60 soorten in wel 4 verschillende geslachten! De meeste soorten worden gemiddeld  10 centimeter lang. Er zijn
echter soorten die bijna 50 centimeter lang worden.
De lichaamsbouw van deze dieren lijkt sterk op die van gobies. Hun grote
hoofd, ogen en mond staan echter niet in verhouding tot de rest van het lichaam.  Ze hebben  een  enkele  dorsale  rug vin  en buikvinnen  die rond  of
puntig kunnen zijn naargelang de soort. D e borstvinnen b estaan uit een harde
vinstraal en 5 zachtere vinstralen. Het gehele lijf, op de kop na, is b edekt met
cycloïde wat wil zeggen dat hun schubben afgerond zijn. De kop is anders
omdat deze gebruikt wordt bij het graven van de holen. Moesten hier ook gelijkaardige schubben aanwezig zijn zou de kop al snel beschadigen en gaan
ontsteken. Elke soort bouwt holen in het zand waarin ze zich verschuilen bij
gevaar. Met hun grote mond nemen ze kiezeltjes en andere substraten vast die
ze elders weer uit spuwen. Op deze manier creëren ze een tunnel die op maat
is van hun lichaam.
Wanneer deze dieren gaan slapen sluiten ze hun hol afmet substraat en verdwijnen ze compleet onder het zand. Hun holen worden sterk b edreigd en het
zijn dan ook territoriale dieren die zelfs hun eigen soortgenoten wegjagen als
ze te dicht komen. Enkel tijdens de p aring zijn ze iets milder voor elkaar.
De dieren voeden zich voornamelijk met voorbij zwevend plankton. Meestal
kleine kreeftachtige, maar ook kleine vislarven worden zonder aarzelen tot
zich genomen.
 Handel en in het aquarium

In  de  handel  zien we  niet  alle  60  soorten  terug.  De
meest b ekende is ongetwijfeld de O. a urifrons .
Daarnaast zien we de laatste tijd meer en meer soorten
opduiken. Onder andere de O.
 l unchurus , O.
 r osenblatti ,
en

.
O. whithursti O. randalli
Opistognathus rosenbl atti  Al l en & Roberts on 1 991

Mi dden Gol f va n Cal i for ni ë ( Zee va n Cortés) t ot aa n de t op
( Ca b o sa n L ucas)
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- ZeewaterOngetwijfeld zal dit lijstje in de
komende  jaren  uitbreiden.  De
meest  interessante  en  mooiste
voor ons aquarium is en blijft de
 r osenblatti .
O. a urifrons en de O.
Deze  laatste  is  een  van  de
mooiste  soorten  die  bestaat,
maar valt nog steeds in een aanzienlijk duurdere prijsklasse.
Opistognathus rosenbl atti

De meeste soorten die we in de handel zien zijn niet correct gevangen. Op de
O. r osenblatti na worden j ammer genoeg nog steeds alle exemplaren gevangen
met gif. Hierdoor verjagen ze de dieren uit hun hol om ze vervolgens snel met
een schepnet naar de wateroppervlakte te brengen.
Deze techniek zorgt voor een beschadiging op de schubben die uniek zijn aan
deze soort. In de handel heeft dan ook 8 0 % van de gevangen dieren infecties
en ontstekingen op de huid en nog vaker op de al kwetsbare kop. Dit kunt u
zien door lichte rode plekjes op het dier. D eze dieren moet u b eslist niet aanschaffen! Uit onderzoek is gebleken dat bij deze exemplaren een overleving
percentage is van 0 % . Een koperbehandeling geven aan deze dieren met een
waarde van 0,12 ppm wil soms nog helpen. Dit dient wel in een apart aquarium te gebeuren. O ok gapende dieren waarvan het lijkt dat ze hun mond niet
meer kunnen sluiten moet u links laten liggen.
De O. rosenblatt i is een uitzondering en wordt zelden geïmporteerd. Alle exemplaren worden zorgvuldig uitgegraven en langzaam naar de wateroppervlakte gebracht. Bij deze dure soort zijn deze verschijnselen nog nooit waargenomen. Eenmaal gewend zijn het uiterst sterke dieren die zelden ten prooi
vallen aan b acteriën en andere infecties. Wel is het een kunst en belangrijk om
deze dieren langzaam te introduceren in het aquarium. In tegenstelling tot de
O. a urifrons die snel aan zijn hol b egint te b ouwen na het inzetten in het aquarium is de O. rosenblatti de eerste dagen zeer onwennig. Het wil vaak helpen
om de dieren als het ware op te sluiten in het aquarium. Dit kunt u doen door
ze te introduceren in een vangbakje. Voorzie hierin voldoende steentjes en
laat het dier hier de eerste uren en/ofdagen alles langzaam tot zich nemen.
– 1 3 –
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Vervolgens kunt u het dier los laten. Wanneer de O. rosenblatti eenmaal gewend is uit hij zich tot een echte macho en komt niets ofniemand nog in de
buurt van zijn hol! Wanneer u in de mogelijkheid b ent om de eerste dagen levende mysis garnalen te geven moet u dit zeker doen.
De dieren hebben immers al hun reserves moeten aanspreken voor hun grote
reis en hun energievoorraad daalt in het aquarium nog sneller daar ze meteen
al hun krachten gebruiken voor het maken van een geschikt hol. Extra bijvoederen kan dus zeker geen kwaad. Vervolgens nemen ze gretig artemia, krill en
mysis tot zich. Voorzie enkele pvc-buisjes en substraten van verschillende afmetingen. Het is beslist niet zo dat ze per definitie een dikke zandbodem
nodig hebben. Wanneer u enkele handvolle substraat aanbiedt van 1 mm tot 8
mm hebben ze al genoeg verzet om een prachtige holte bouwen onder een
steen ofin het pvc-buisje.
Heeft u de mogelijkheid om een dikke b odem aan te bieden dan moet u dit
natuurlijk doen. In de natuur leven ze hierin en dit gedrag willen we toch allemaal nabootsen tussen onze 5 glazen platen?
Wist u dat deze vissen via hun huid een slijm produceren die als het ware voor
cement dient? D eze slijmen zorgen ermee voor dat het geheel stabiel blijft. D e
holen zullen meestal gebouwd worden op plaatsen waar flink wat stroming
aanwezig  is.  Dit  doen  deze  dieren  om  overtollige  slijmen  afte voeren  en
omdat hier de grootste kans is dat er voedsel passeert.
Bij het plaatsen moet u  steeds in het  achterhoofd houden  dat  deze lange
slanke vissen als een torpedo uit het water kunnen schieten. Een open aquarium is dan ook altijd een risico. Zeker wanneer de dieren (vaak in de b egin
periode van aanschaf) opgeschrikt worden en niet snel kunnen terug trekken
in hun hol willen ze al eens springen. Introduceer ze dan ook in het aquarium
wanneer u nog geen drukke medebewoners heeft rondzwemmen.
Het aantal exemplaren dat u kiest is afhankelijk van de ruimte die u kunt bieden. Zoals al geschreven leven ze in groep maar toch solidair.
Tussen elk hol moet ongeveer 10 cm ruimte zitten. U kunt nu dus p erfect uitrekenen hoeveel van deze vissen in uw aquarium ondergebracht kunnen worden. Het enige wat u in acht moet nemen is dat u deze dieren b est p er soort
kunt houden. Een combinatie van meerdere soorten in één en hetzelfde aquamaart 201 9
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- Zeewaterrium is niet verstandig. Een groepje van gemiddeld 5 exemplaren is het mooiste.
Wanneer j ong aangeschaft zult u zien dat er mannelijke en vrouwelijke dieren
zijn. Vaak 1 vrouw op 4 mannelijke exemplaren. De kweek volgt vervolgens.
 Voortplanting en kweek

Wanneer we dus willen starten met een kweek van deze eigenzinnige dieren
dan schaffen we b est een groep aan. Huisvest deze in een aquarium met een
minimale lengte van 100 cm. Een dikke laag koraalzand is een must. Zorg dat
deze bestaat uit koraalstukken met verschillende afmetingen. Naast het koraalzand voegen we best ook pvc-pijpjes en halve bloempotten toe die we op
hun kant leggen. Dit zorgt ervoor dat ze b etere constructies kunnen maken.
Ook halve doopvontschelpen worden gretig in gebruik genomen als onderkomen. De waterwaarden moeten optimaal zijn. Het toevoegen van j odium is
verder ook noodzakelijk om kropaandoeningen te voorkomen. Dit kun j e ook
bereiken door regelmatiger water te verversen. Wanneer we de dieren aangeschaft hebben moet j e ze voeden met mysis en artemia. Heb j e beschikking
tot levende mysis is dit nog b eter.
Wanneer we aan al deze eisen voldoen zullen de dieren snel tot paring overgaan.  Deze  paringen  zijn  zelden  op  foto vastgelegd  en gebeuren  dan  ook
meestal na het doven van de lichten ofin de holen.
Het vrouwtje legt ongeveer 5 00 eitjes die elk een afmeting  hebben  van  ongeveer  0,9  mm.  Deze  zijn
allen aan elkaar verbonden en vormen samen een
cluster ofook wel eibal genaamd. D eze eibal wordt
door het mannelijke dier in de mond genomen. Op
dit moment zie j e dat de man een opgezette muil
heeft. O ok vóór de paring kun j e de geslachten onderscheiden.  Een  vrouwelijk  dier  heeft  kleinere
kaakbenen en een minder uitgesneden mond. Ook
zijn de ogen kleiner bij het vrouwelijke dier.
Moest j e dus enkel een koppel willen aanschaffen
dan kun j e hierop letten. De man zijn kaken zijn
simpel weg groter om de relatiefgrote eibal in de
Opistognathus aurifrons- ma n n etj e met ei bal
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muil te kunnen nemen. D oor deze eibal zo nu en dan uit te spuwen en weer in
de muil te nemen, b eluchten ze het geheel zodat er geen beschimmeling kan
ontstaan. Dit schouwspel is ontzettend fascinerend. Na  8 dagen komen de
larven uit. D e b este watertemperatuur om de eieren uit te laten komen is 25
graden. De larven zullen deze temperatuur ook appreciëren. Ze hebben bij
het uitbroeden een afmeting van ongeveer  3 tot  4 mm. De larven moeten
meteen afgezonderd en opgefokt worden in een aparte kweekbak.
Ze hebben vanafde geboorte een grote bek en grote ogen. Een dooierzak is
aanwezig  maar  slechts  zeer  klein.  Eendaagse  artemia  die  verrijkt  dient  te
worden wordt dan ook meteen aangenomen. Zorg voor een groot aquarium
want naar elkaar toe zijn de larven agressiefals er te weinig voedsel aanwezig is.
De kweekbak moet goed gefilterd worden waarbij het gebruik van een uv Clamp onmisbaar is. Het mogen dan wel sterke larven zijn, ze zijn zeer vatbaar
voor b acteriën. D eze moeten we dan ook elimineren.
De ontwikkeling gaat zeer snel en na 9 dagen zijn het als het ware al echte miniaturen van de ouders. Het zijn nog vrijzwemmende dieren in deze fase. Na
15 dagen nestelen de dieren zich op de bodem. Zorg voor vele pvc-pijpjes en
fijn koraalzand. In  deze fase zijn  de larven  ongeveer  15 mm groot. Mysis
wordt ondertussen al aangenomen en het is zeker aan te raden om ze dit dan
ook te geven. Vanafdit moment kunnen de dieren in een uitzwembak geplaatst worden. 
Het  kweken  van  deze  dieren  is
vrij eenvoudig. O ok is de voldoening zeer groot net zoals het motivatiegehalte  omdat  de  cyclus
vrij  kort  is.  Het  enige  addertje
onder het gras is  om  de larven
weggevangen  te  krijgen  bij  de
kweekgroep. Een eibal vlak voor
het  uitbroeden  weghalen  is  dus
een optie. Zolang het de dieren
niet  verstoort,  kun  je  dit  probleemloos doen. B elucht de eibal
in  een  reactor  en  laat  de  eibal
hierin tot uitbroeden komen.

Opistognathus aurifrons
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- ZeewaterOefening baart kunst om in te schatten wanneer j e de eibal weg moet halen. Ikzelflette vooral op de kleur van de eibal. De geheel witte bal wordt langzaam
zilver (door de kleur van de ogen bij larven). Wanneer j e de kleur ofop foto
hebt staan ofin j e hoofd hebt zitten weet j e wanneer j e de bal kunt weghalen.
*90 soorten, 4 geslachten
Lijst bijgewerkt door redactie Aquatropica (stand 04/02/ 19)
Anoptopl acus pygmaeus S mi t h- Va ni z 201 7
Lonchopisthus ancistrus S mi t h- Va ni z & Wal s h 201 7
Lonchopisthus hi gmani Mea d 1 959
Lonchopisthus le mur ( Myers 1 935)
Lonchopisthus micrognathus ( P oey 1 860)
Lonchopisthus si nuscalifornicus Castr o- Agui rr e & Vi l l avi cenci o- Gar ayzar 1 988
Opistognathus adel us S mi t h- Va ni z 201 0
Opistognathus afer S mi t h- Va ni z 201 0
Opistognathus al bicaudatus S mi t h- Va ni z 201 1
Opistognathus alleni S mi t h- Va ni z 2004
Opistognathus annul atus ( Ei bl - Ei besfel dt & Kl a use wi tz 1 961 )
Opistognathus aurifrons (J or da n & Th o mps on 1 905)
Opistognathus brasiliensis S mi t h- Va ni z 1 997
Opistognathus brochus Bussi ng & Laven ber g 2003
Opistognathus castel naui Bl eeker 1 859
Opistognathus crassus S mi t h- Va ni z 201 0
Opistognathus cuvierii Val enci en n es 1 836
Opistognathus cyanospil otus S mi t h- Va ni z 2009
Opistognathus darwi niensis Macl eay 1 878
Opistognathus decorus S mi t h- Va ni z & Yos hi n o 1 985
Opistognathus dendriticus (J or da n & Ri c har ds on 1 908)
Opistognathus di pharus S mi t h- Va ni z 201 0
Opistognathus elizabethensis S mi t h- Va ni z 2004
Opistognathus ensiferus S mi t h- Va ni z 201 6
Opistognathus ever manni (J or da n & Snyder 1 902)
Opistognathus exi mi us ( Ogi l by 1 908)
Opistognathus fen mutis Acer o P.  & Fr a nke 1 993
Opistognathus fossoris Bussi ng & Laven ber g 2003
Opistognathus gal apagensis Al l en & Roberts on 1 991
Opistognathus gil berti Böhl ke 1 967
Opistognathus hongkongiensis Cha n 1 968
Opistognathus hopki nsi (J or da n & Snyder 1 902)
Opistognathus i nornatus Ra msay & Ogi l by 1 887
Opistognathus iyonis (J or da n & Th o mps on 1 91 3)
Opistognathus jacksoniensis Macl eay 1 881
Opistognathus l atitabundus ( Whi tl ey 1 937)
Opistognathus leprocarus S mi t h- Va ni z 1 997
Opistognathus liturus S mi t h- Va ni z & Yos hi n o 1 985
Opistognathus l onchurus J or da n & Gi l bert 1 882
Opistognathus l ongi naris S mi t h- Va ni z 201 0
Opistognathus macrognathus P oey 1 860
Opistognathus macrolepis Pet ers 1 866
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 Opistognathus margaretae S mi t h- Va ni z 1 983
Opistognathus maxill osus P oey 1 860
Opistognathus megalepis S mi t h- Va ni z 1 972
Opistognathus mel achas me S mi t h- Va ni z 1 972
Opistognathus muscatensis Boul enger 1 888
Opistognathus ni gro margi natus Rü p pel l  1 830
Opistognathus nothus S mi t h- Va ni z 1 997
Opistognathus pana maensis Al l en & Roberts on 1 991
Opistognathus papuensis Bl eeker 1 868
Opistognathus pardus S mi t h- Va ni z, Bi n ees h & Ak hi l es h 201 2
Opistognathus punctatus Pet ers 1 869
Opistognathus randalli S mi t h- Va ni z 2009
Opistognathus reticeps S mi t h- Va ni z 2004
Opistognathus reticul atus ( Mc Kay 1 969)
Opistognathus rho maleus J or da n & Gi l bert 1 882
Opistognathus robi nsi S mi t h- Va ni z 1 997
Opistognathus rosenbergii Bl eeker 1 856
Opistognathus rosenbl atti Al l en & Roberts on 1 991
Opistognathus rufili neatus S mi t h- Va ni z & Al l en 2007
Opistognathus schrieri S mi t h- Va ni z 201 7.
Opistognathus scops (J enki ns & Ever ma n n 1 889)
Opistognathus se mi nudus S mi t h- Va ni z 2004
Opistognathus rufili neatus
Opistognathus si gnatus S mi t h- Va ni z 1 997
Opistognathus si mus S mi t h- Va ni z 201 0
Opistognathus s mithvanizi Bussi ng & Laven ber g 2003
Opistognathus sol orensis Bl eeker 1 853
Opistognathus sti gmosus S mi t h- Va ni z 2004.
Opistognathus thi onyi S mi t h- Va ni z, Tor na ben e & Maci ei r a 201 8
Opistognathus tri macul atus Hi r a mats u & E n d o 201 3
Opistognathus vari abilis S mi t h- Va ni z 2009
Opistognathus verecundus S mi t h- Va ni z 2004.
Opistognathus vici nus S mi t h- Va ni z, Tor na ben e & Maci ei r a 201 8
Opistognathus walkeri Bussi ng & Laven ber g 2003
Opistognathus whitehursti ( L ongl ey 1 927)
Stalix davi dsheni Kl a use wi tz 1 985
Stalix dicra S mi t h- Va ni z 1 989
Stalix ere mi a S mi t h- Va ni z 1 989
Stalix fl avi da S mi t h- Va ni z 1 989
Stalix histri o J or da n & Snyder 1 902
Stalix i mmacul ata Xu & Zha n 1 980
Stalix moenensis ( P opta 1 922)
Stalix novikovi Pr okofi ev 201 5
Stalix o manensis Nor ma n 1 939
Stalix sheni S mi t h- Va ni z 1 989
Stalix toyoshi o Shi n ohar a 1 999
Stalix versl uysi ( Weber 1 91 3)

Stalix novikovi
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Amatitlania altoflava ( Allgayer 2001)
https://www.nvcweb.nl

Amatitlania a ltoflava is in meerdere opzichten een aanwinst voor onze hobby.

Ten eerste is het een van de weinige Midden-Amerikanen die we met recht
een “dwergcichlide” kunnen noemen. Mannetjes worden niet groter dan  10
cm en de vrouwtjes halen de 8 cm meestal niet eens. En daarbij is deze vis
ook nog eens zeer attractiefgekleurd. Het nauw verwante broertje Amatit
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altoflava
A. a ltoflava een
zwart masker op een gouden lichaam dat een prachtig contrast veroorzaakt.
Vrouwtjes blijven niet alleen kleiner maar zijn tevens goed te herkennen aan
een enkel ofmeervoudige ocellus-vlek in de rugvin.



A matitl ani a altofl ava

A matitl ani a nanol utea

Herkomst en verspreiding

Panama ( endemisch). Alleen bekent van het Rio C añaveral-stroomgebied dat
even ten Oosten van Laguna Chiriqui in de Atlantische Oceaan uitmondt.
Hier b ewonen ze middel tot snel stromende rivieren met een stenige b odem.
Deze regio is moeilijk toegankelijk en alleen b ereikbaar p er b oot. Zodoende
heeft  wildvang  de  Europese  en  Amerikaanse  aquariumhouders  nog  maar
mondjesmaat b ereikt. Het vermoeden b estaat dat een groot deel van de Euro– 1 9 –
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pese A.
 n anolutea in werkelijkheid uit A.
 a ltoflava bestaat (Hanneman 2010)
welke op zijn b eurt weer zeldzaam is in Amerika. Dit zou het gevolg zijn van
de eerste twee vangexpedities, een Franse en een Amerikaanse, waarbij het
Amerikaanse Team de Rio Cañavaral niet heeft weten te b ereiken.
Gedrag

Relatiefvreedzame cichlide die echter naar soortgenoten toe haar mannetje
staat. Dit noemen we conspecifieke agressie.
Voedsel

In de natuur eten ze algen, detritus, kleine kreeftachtigen en ongewervelden.
Ook in het aquarium blijven het natuurlijk alleseters. Muggenlarven, watervlooien, artemia, levend ofbevroren. Droogvoer is natuurlijk ook prima, maar
verandering van spijs doet eten en dat geldt zeker voor dit soort omnivoortjes.
Daarom moeten we niet vergeten ze ook zo nu en dan eens iets plantaardigs
aan te bieden, in de vorm van spirulina bijv.
Kweek

Zoals de geslachtsnaam
al  deed  vermoeden
hebben we hier met een
holenbroeder te maken.
Hierin leggen ze tot zo'n
200  eieren.  Dit  hol
wordt  heroïsch  verdedigd.  Na  drie  dagen
komen  de  eitjes  uit  en
na  nog  eens  7  dagen
zwemmen  de  jongen
vrij.  Het  tafereel  wat
hierop volgt, is voor velen de reden dat we cichliden houden en het separeren
van nest en ouders is daarom een doodzonde. Maar niet alleen voor de liefhebber. D e vissen ontneem j e een belangrijk stukje gedragsontwikkeling en de
maart 201 9
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- Zoetwaterpopulatie een belangrijk selectiemoment. Nooit het nest bij de ouders weghalen dus. Ook als de eerste legsels mislukken. Laat ze maar even oefenen.
De soort komt niet voor in de IUCN-lijst van b edreigde dieren maar is wel opgenomen in het C .A.R.E.S. Program. Dit is een bewustzijn- en conservatie-innitiatiefvan de Amerikaanse cichlidenvereniging ACA.
 Aquarium

Omdat we hier met een kleinblijvende en relatiefrustige soort te maken hebben, volstaat een  1-meterbak voor één koppel. Vanwege hun conspecifieke
temperament echter, is bij 2 koppels al een bak van minimaal 140 vereist. Waterkwaliteit gaat boven waterwaardes die in de natuur rond neutraal liggen.
Dit b etekent frequent en regelmatig water verversen en een krachtige filtering.
Temp. 24-26  ˚ C.
Beplanting  is  mogelijk  alhoewel  de  enige  planten  die  ze  in  de  natuur  tegenkomen  de  grassen  zijn  die vanaf de  oever  in  het water  hangen.  (Dan
Woodland 2008).
Als we de schoonheid van deze vis volledig tot haar recht willen laten komen
moeten we ze niet samen houden met de grotere M-Amerikanen. B eter is het
ze te vergezellen met een groep levendbarenden ofzalmen.
 Synoniemen

llgayer 2001
Cryptoheros a ltoflavus A(Allgayer
2001 )
Archocentrus a ltoflavus(Allgayer

2001 ) 
Amatitlania a ltoflavus
 Etymologie

Amatitlania, afgeleid van het type plaats van het type soort “Amatitlán” b etekent, een plek van overvloed in “ amate” in het Nahuatl. “Amate” is een soort
van p apier gemaakt van de b ast van Ficus

p etiolaris ofFicus indica .
Alto = hoog, flavus = geel. In vergelijking met zijn nauwste verwant Amatit
lania n anolutea is deze vis hoger gebouwd en vertoont meer geel.
– 21 –
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 Referentie
All gayer R.  2001 .  " Descri pti on d' u n genr e n ouvea u, Crypt oh er os, d' Améri qu e cen-

tr al e et d' u n e es pèce n ouvel l e d u Pa n a ma ( Pi sces:  Ci c hl i dae). ".  L' a n Ci c hl i dé.  v.  1  /
2001  p p 1 3- 20 .

In 2 001 introduceerde Robert Allgayer in dit artikel het geslacht Cryptoheros

.
Tegelijkertijd  beschreef hij  een  cichlide  uit  de  moeilijk  toegankelijke  Rio
Cañaveral in de Provincie B ocas del Toro, Panama, als Cryptoheros

a ltoflavus
(nu Amatitlania

)
Deze

soort
die
tot
dan
toe
bekent

stond
als C .
altoflava
sp.“Cana” was door Patrick de Rham en Jean-Claude Nourisat in 1995 naar
Frankrijk gehaald, maar vertoonde grote overeenkomsten met de in datzelfde
jaar beschreven C.
 n anoluteus (nuAmatitlania

n anolutea ) welke voorkomt in
de rivieren die uitmonden in Laguna Chiriqui, even ten westen van het verspreidingsgebied van C. a ltoflavus .
Het enige verschil lijkt te b estaan uit een iets hogere lichaamsbouw en een geheel ofgedeeltelijk ontbreken van donkere markeringen op het lichaam. Dit
soort verschillen vind j e echter ook tussen de verschillende populaties C. n igrofasciatus  (nu Amatitlania nigrofasciata )  (Michi  Tobler  2005).  Mogelijk
hebben we hier dus te maken met een geografische variëteit van C. n anoluteus . Voorlopig echter is deze beschrijving geldig. Aanvullend taxonomisch
onderzoek in de toekomst zal moeten uitwijzen ofde vis deze status behoudt
ofverschuift naar variant- ofondersoortniveau.

Bekwaamheidsexamen aquariumhouden
Op vrij dag 31 mei wor dt d oor B BAT een exa men i n geri c ht over
basi sken ni s z oet water a q uari sti ek en over basi sken ni s zee wat er a q uari sti ek.
Di t gaat door i n ons cl u bl okaal  " Va n Boven", Kortri j kstr aat 1 38a, Wevel ge m.
Va naf 20. 00 u ur zi j n al l e B BAT-l eden wel ko m.
Meer i nfo vol gt i n a pri l . 
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- PlantenN esaea crassicaulis, cognacplant
https://www.heems.nl/
Herkomst  Afrika,  temperatuur  22-28  graden,  pH-waarde  5,5  tot  8,5  en
hoogte 30-50 cm.
De Nesaea

crassicaulis is een prachtig plant die in een aquarium zeker niet
mag ontbreken, onder andere omdat het een plant is die zich ongestraft laat
toppen en die u afkan knippen ofsnijden. Nadat de toppen geplant zijn,
maken zij snel nieuwe wortels aan. Let er wel op als u ze opnieuw plant, dat
de onderste blaadjes van de plant afzijn. Dus aan de steel die in de b odem
gaat, mogen geen blaadjes zitten.
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De oorspronkelijke plant vormt na het snoeien meerdere zijscheuten die u
kunt laten groeien zodat u ze later weer opnieuw kunt stekken, op deze wijze
staat er al snel een mooie groep cognacplanten te pronken. Zorg ervoor dat
de  onderste  bladeren voldoende  licht  krijgen,  anders worden  ze  zwart  en
vallen af. Dus niet al te dicht op elkaar planten is het advies.
Het is een plant die zich goed laat gebruiken om een mooi straatje van te
maken zodat u een goede dieptewerking in het aquarium creëert.
De cognacplant vormt een prachtig contrast met lichtgroene planten en kan
ook prima achterin het aquarium geplant worden. Als hij doorgroeit, ofals u
te laat bent met snoeien, kan het gebeuren dat de cognacplant boven water
verder groeit en daar zelfs bloemetjes vormt.
Een goede voedingsbodem is aan te bevelen. Hierop een afdeklaag van fijn
grind met een korrelgrootte van ongeveer 1,5 mm is prima.
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- VijversPlanten houden het leven erin
Auteur onbekend – Aqua Noord Limburg
Een geslaagde tuinvijver is een samenspel van helder water, gezonde vissen,
rijk  bloeiende  waterlelies  en juist  geschakeerde  oever-  en  randbeplanting.
Vooral de beplanting in en om de vijver is van belang. Dit is namelijk niet alleen een lust voor het oog, maar ook goed voor de natuurlijke groei. D ankzij
hun biologische functie verwijderen  de vijverplanten met hun bladeren  en
wortels schadelijke stoffen uit het water en zo houden ze het milieu gezond.
Hoe sterker een waterplant groeit, des te meer voedingsstoffen uit het milieu
worden opgenomen. Het is in dit verband niet zo belangrijk welke soorten
planten we nemen, als er maar sprake is van groei. Zowel moerasplanten, waterlelies,  drijfplanten  als  onder water groeiende planten  kunnen,  onder  de
juiste omstandigheden, enorm in omvang toenemen. En voor het biologisch
functioneren van de vijver, dat is waar het om gaat.
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Als we er niet in slagen de aanwezige voedingsstoffen in het milieu op te laten
nemen door waterplanten ontstaat er een probleem. Voedingsoverschot vertaalt zich vrij spoedig in algengroei. Al naar gelang de omstandigheden en waterkwaliteit ontstaan er zweefalgen, draadalgen ofblauwalgen. Een vervelende
bijkomstigheid van algengroei is dat algen als het ware het milieu naar zich
toetrekken. D e groeiomstandigheden voor het eigen organisme worden geoptimaliseerd waardoor de groei van andere organismen (waterplanten) onmogelijk wordt gemaakt.
Het spreekt vanzelfdat niet alleen de groei van de te gebruiken planten belangrijk is, maar ook de hoeveelheid. Als het bij nieuw ingerichte vijvers misgaat, ligt de oorzaak nagenoeg altijd in het feit dat er niet voldoende planten
zijn aangebracht. Een vraag die zich dan ook direct voordoet, luidt: ‘hoeveel
planten moet ik aanbrengen?'
Een algemeen antwoord is: ‘zoveel dat alle aanwezige voedingsstoffen vrijwel
vanafhet begin, door de plantengroei kunnen worden opgenomen.'
Een beter hanteerbaar antwoord is: ‘ zoveel dat binnen 2-3 maanden die uitgezette planten 40 tot 50% van het wateroppervlak bedekken.' Bij dit percentage mogen we alle soorten waterplanten meerekenen, ofzij nu in, op ofuit
het water groeien. D at kunnen dus waterlelies, moerasplanten, drijfplanten en
onder water groeiende planten zijn.
We  zullen  deze  groepen  vijverplanten  eens  wat  nader  bekijken.  Daarbij
richten we onze aandacht vooral op de groei-optima, het gebruik in de vijver
en hun biologische functie binnen het milieu.
ì

Zuurstofplanten houden het water helder
Zuurstofgevende waterplanten  zoals waterpest,  hoornblad,  fonteinkruid  en
vederkruid, groeien  geheel  ondergedoken  in  het water.  Door  hun  enorme
groeikracht vervullen ze een b elangrijke rol bij het helder houden van het vijverwater.  De  biologische  betekenis  is  zelfs  zo  groot,  dat  u  zonder  deze
planten grote problemen zou krijgen. Bovendien nemen ze zoveel voedingsstoffen uit het water op dat er geen algengroei kan ontstaan.
Zuurstofplanten  zijn geheel  ofnagenoeg geheel  aangewezen  op het water.
Onder invloed van zonlicht en met b ehulp van CO 2 worden voedingsstoffen
door het blad opgenomen en omgezet in biomassa. Bij dit zogenaamde assimaart 201 9
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milatieproces  komt  zuurstof vrij.  Onder  gunstige  omstandigheden  kunnen
deze planten enorm in omvang toenemen. Ze vormen dan ook een belangrijke pijler voor het natuurlijke evenwicht en zijn uiterst nuttig voor het helder
en gezond houden van het vijverwater.
Groei-optima wordt bepaald  door  de  aanwezigheid van  licht, temperatuur
( 12 - 2 5  ˚ C), voedingsstoffen, waterkwaliteit en CO 2. De oorzaak van groeibeperking ofstagnatie kan doorgaans worden gezocht in de waterkwaliteit en
het aanbod CO 2. Vooral het C O 2 is een groeibeperkende factor van belang.
Minimaal is 5 mg\l C O 2 nodig. Water neemt uit de atmosfeer geen C O 2 op. D e
benodigde hoeveelheid moet dus in het watermilieu worden gevormd.
De micro-organismen spelen hierbij een belangrijke rol. Nieuwe vijvers bevatten in het begin nog weinig micro-organismen en hebben dus een gering
CO 2-aanbod. Alvorens zuurstofplanten uit te zetten, is het verstandig de vijver
4 tot 6 weken te laten ‘rijpen'. O ok in vijvers met algenproblemen (groen water, draadalgen) is het niet verstandig om zuurstofplanten aan te brengen. Algengroei van enige omvang neemt zo efficiënt CO 2 op uit het water dat er
werkelijk niets overblijft voor de zuurstofplanten.
Zuurstofplanten stellen weinig eisen aan de voedingsbodem. Om verslijmen
en zwarte bladeren te voorkomen kunnen deze planten het b este in fijn substraat worden gepoot, dat verstikking van de wortels voorkomt.
Optimale groeiomstandigheden voor zuurstofplanten zijn als volgt:
F
De gezamenlijke hardheid moet liggen tussen GH 8 en GH 12.
F
De carbonaathardheid moet liggen tussen KH 6 en KH 12.
F
Er moeten voldoende voedingsstoffen (nitraten en fosfaten) aanwezig zijn.
F
Het water moet voldoende sporenelementen (vooral ijzer) en C O 2 bevatten.
ì

Drijfplanten hebben alleen lucht nodig om te groeien.
Drijvende oppervlakteplanten zijn vooral ideaal voor nieuwe vijvers, omdat ze
het voor hun groei b enodigde koolzuur ( CO 2) niet uit het water, maar via het
oppervlakteblad rechtstreeks uit  de  atmosfeer halen. Waar zuurstofplanten
het  door  koolzuurgebrek  laten  afweten,  zult  u  met  drijfplanten  geen  problemen krijgen. Een extra voordeel is, dat de in het water hangende worteltjes
zoveel voedingsstoffen aan het water onttrekken, dat algen geen kans meer
krijgen zich te ontwikkelen.
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- VijversDe groep drijfplanten is niet zo groot, zeker niet als we de inheemse winterharde soorten rekenen. Maar ook al zijn ze in soorten gering, ze vormen een
zeer nuttige en in sommige gevallen essentiële groep waterplanten.
Voor het verkrijgen van een natuurlijk evenwicht en helder water zijn ze vaak onmisbaar. Hun waarde wordt vooral bepaald door de enorme groeicapaciteit, ook
onder omstandigheden waarin de zogenaamde zuurstofplanten het laten afweten.
Het drijfvermogen hebben de plantjes te danken aan de met luchtgevulde bladeren, terwijl de in het water hangende worteltjes de voedingsstoffen opnemen. In tegenstelling tot de groep onderwater groeiende planten, zijn de drijfplanten voor hun groei niet aangewezen op het aanwezige CO 2. Zij b enutten
het in atmosfeer aanwezige CO 2 direct. Drijfplanten zijn dan ook bij uitstek
geschikt om in nieuwe vijvers te worden aangebracht.
Bruikbare soorten zijn kikkerbeet, eendenkroos, puntkroos en azolla-drijfvaren. Niet winterharde soorten, maar in de maanden mei t/m september goed
te gebruiken, zijn het mosselplantje en het vlotvarentje. Deze subtropische
plantjes  kunnen  eventueel  in  een  aquarium  overwinteren.  Tropische  drijfplanten zoals het waternoot en de waterhyacint kunnen als sierelement dienst
doen, maar hebben in ons klimaat geen biologisch nut.
Wanneer na verloop van tijd het wateroppervlak dreigt dicht te groeien, kunt
u stap voor stap een deel van de drijfplanten vervangen door zuurstofplanten.
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− Vijvers−
Gr afi ek voor keuze van u w water pl anten:
  Moer aspl anten
 Pl ant naa m

Pl ant di epte  Hoogte

Bl oei tij d

Bl oe mkl eur

 Wat er dri ebl a d 

0- 30

 mei -j ul i   

 wi t/l i c htr oze

( Menya nt h es)

i deal e pl a nt voor vi j verr a n d
j u ni - sept. 

 wi t/r ozer ood

20- 30 

 Wat er weegbr ee

0- 30

( Al i s ma)

k a n zi c h s n el  ui t br ei den

40- 80

E gel skop

0- 30

( Spar ga ni u m) 

r ob u uste pl a nt

D wer gl i s d od de

0- 1 5

( Typ h a mi ni ma)

gesc hi kt voor kl ei n e vi j ver

30- 50

j ul i - a u gust us gr oen bl oe mh oofd

30- 50

 mei -j ul i 

br ui n e kol fj es

j u ni -j ul i 

geel

Pen ni ngkr ui d

0- 1 5

( Lysi mac hi a)

i deaal  o m oevers mee t e bedekken

5- 1 0

 Gel e ar onskel k

0- 30

30- 50

a pri l - mei 

( Lysi c hi t on a meri ca n us)

bl a d ont wi kkel t zi c h na de bl oei

Dott er bl oe m

0- 1 5

( Cal t ha)

gi fti g bl a d

Sl a nge wort el 

0- 1 5

( Cal l a)

k a n ook op dr oger e oever

 Moer as- ver geet- me- ni et

0- 1 5

( Myos oti s)

goede gr oei er

Vl otgr as

0- 30

( Gl yceri a)

 maakt veel  ui tl opers

Li s

0- 20

( I ri s)

gr oot ass orti ment

D wer gbi es

 0- 1 5

(J u nc us)

 wi nt er har d

20- 30

 maart-j u ni 

gou dgeel

20- 25

 maart-j ul i 

 wi t, r ood

25- 30

 mei -j ul i 

bl a u w en r oze

40- 70

j ul i - a u gust us br ui ni g

60- 90
20- 30

  Oever pl anten, waterstand 1 5- 50 c m
 Pl ant naa m
Pl ant di epte Hoogte
Z wa n en bl oe m

 30- 50

( Bot u mus)

fr aai e r oze bl oe msc h er men
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 mei -j ul i 

geel / bl a u w/ wi t

j u ni - a ugust us br ui ni g

Bl oei tij d

Bl oe mkl eur

j u ni - a ugust us r oze
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- VijversKi kker beet

30- 50

5- 1 0

( Hydr oc hari s)

r on de hartvor mi ge bl aa dj es

Sn oekkr ui d

1 5- 30

( P ont ederi a)

ri j kbl oei en d

Kal moes

1 5- 30

( Ac or us)

geur en d, l a ng, s mal  bl a d

j ul i - a ugust us  wit

40- 70

j u ni - a u gust us bl a u w

60- 80

j u ni -j ul i 

Pi jl kr ui d

1 5- 30

( Sagi ttari a)

k ar akteri sti ek bl a d

30- 60

Li s d od de

1 5- 30

( Typ ha l ati fol i a)

 woekert ster k

 Wat er genti aa n

30- 50

( Ny mp h oi des)

kr ui pen de wortel st ok

j u ni - a u gust us  wi t

200

j u ni -j ul i 

z wart- br ui me ar en

5- 1 0

j ul i - okt ober

geel

Li dst eng

30- 50

( Hi p p uri s)

bl a d naal dvor mi g

40

Aarveder kr ui d

1 5- 30 

j ul i - a ugust us on beteken en d

1 0

j u ni - sept

1 5

j u ni - okt ober  wi t

( Myri op hyl l u m s pi cat u m)

z u urst ofpl a nt

Kaa pse wat erl el i e

30- 50

( Ap on oget on di stac hyos)

geuri ge bl oei , vorstvri j over wi nt er en

 Wat er vi ol i er 

20- 50

( Hott oni a pal ustri s

z u urst ofpl a nt

 Wat err a n onkel 

1 5- 30

( Ra n u nc ul us a q uati l i s)

 woekert

geel br ui n

z ac ht r oze

20- 30

 mei -j u ni 

80

j u ni - a u gust us geel

  Drijf- en di ep water pl anten, waterstand meer dan 50 c m
 Pl ant naa m
Pl ant di epte Hoogte
Bl oei tij d
Az ol l a

1 - 2





v or mt een gr oen dri j ven d ta pi jt

 Ged oor n d h oor n bl a d







z ac ht r oze

Bl oe mkl eur
geen bl oe men

j u ni -j ul i 

on beste md

 mei - sept

on beste md

Cer at op hyl l u m de mer s u m dri j ven de bl a d pl a nt
F ont ei nkr ui d





( P ota moget on)

z u urst ofpl a nt
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 Wat erl el i e

20- 25

j u ni - sept

( Ny mphaea)

k oni n gi n on der de wat er pl a nt en

D wer gpl o mp

1 0- 25

( Nu p har)

k a n zi c h s n el  ui t br ei den

Kr a b besc h eer

1 0- 20

( Str ati otes)

r osel vor mi g bl a d

j u ni - a ugust us geel
 mei - a ugust us  wi t

 Wat er hyaci nt

1 0

( Ei c h h or ni a)

v orstvri j over wi nter en

 Wat er n oot 

2- 3

j u ni - a ugust us bl a u w- vi ol et
j u ni - a ugust us  wi t

( Tr a pa)

vr uc ht i s eet baar

 Wat er pest

j u ni - okt ober on best e md

( El odea)

s n el l e gr oei er

Bl aasj eskui d

2

( Utri c ul ari a)

dri j ven de z u ur st ofpl a nt
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- Vijvers-

Boven:  vi j ver Gerri t Pl ovi e
On der:  vi j ver Ja n Devos
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− Uitnodiging−
H et geheim van filtering
Geert Vandromme, Aquatropica

Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst vrijdag 29 maart
Over filters bestaan er talloze artikels en allen p akken ze de zuivering
anders  aan.  Voor  de  liefhebbers  is  het  vaak  onmogelijk  om  uit  te
maken wat j e nu nodig hebt, welke p ompen j e op uw filter plaats. Moet
je nu b eluchten in het filtercompartiment ofnet niet en moet mijn rietfilter van b oven naar b eneden lopen ofnet andersom? Iedere winkelier
en fabrikant heeft er zijn theorie over zonder dat ze kunnen zeggen hoe
het werkt.
Tijdens de voordracht gaan we dieper in op wat er j uist gebeurt met de
afvalstoffen en wat hun restproducten zijn. Net die restproducten van
de  filtering  kunnen we  gebruiken  of net  missen  in  onze vijver. We
kijken ook eens naar de snelheid van dit proces zodat we kunnen zien
hoe groot de filter moet zijn en welke p omp we daar moeten op zetten
en vooral hoeveel tijd we erin moeten steken?
In de voordracht zal het zowel gaan over de zuivering van aquaria, vijvers als over een eigen afvalzuivering, met aandacht aan de opstart van
de filtering en het onderhoud.
Na de voordracht zou iedereen zelfin staat moeten zijn om zijn eigen
filter samen te stellen en te zorgen dat het ook goed werkt en dit tegen
een zo laag mogelijke energieprijs.
Wanneer: Vrijdag 29 maart om 20.00 uur.
Waar: zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.
De ingang is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136 en 138.
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