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- Woordjevan. . Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Heb j e ook het verhaal gelezen van die tijgerpython in Antwerpen waar de eigenaar plots  10 man aan zijn deur had
om  de  slang in beslag te nemen. Te gevaarlijk voor  de
buurt.
Maar hoe kan dit? Er zijn in B elgië wel meer mensen met
een slang die nooit controle krijgen en een ander wordt onmiddellijk in beslag genomen. Dit kan geen toeval zijn geweest.
Daarom dat het goed is om aangesloten te zijn bij een club, zoals de onze,
waar de redacteur vaak als eerste erin slaagt om veranderingen in de wetgeving in het boekje te plaatsen.
Meestal meer dan op tijd om nog met alles in orde te komen. Maar de arme
man in Antwerpen keek enkel iedere avond naar het nieuws en had ook nog
nooit gehoord  dat  er  een wetgeving  over het houden van  deze  dieren van
kracht was.
Bovendien had de man pech dat hij enige tijd geleden zijn slang moe was
omdat ze veel te groot was en contact had opgenomen met de Zoo van Antwerpen, maar daar hadden ze geen plaats voor zo'n grote slang en zeker niet
voor een albinoslang. Slapende honden wakker maken noemen ze dat zeker.
Dan zie j e plots in de media: “Deze python kan een p euter opeten”. Ja dat zou
kunnen als ze niets anders te eten kan krijgen, maar in huis geven die mensen
toch eten, maar ontsnappen is altijd mogelijk. Ons klimaat is dan iets warmer
dan vroeger, maar zeker nog niet warm genoeg om zo'n dier in leven te houden.
Maar j a, de man was zeker geen lid van een vereniging en wist hij niet dat er
milieuvergunning nodig was en dat zijn dieren op de CITES bijlage II staan en
dat hij bijgevolg de nodige papieren moest hebben wist hij blijkbaar evenmin.
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− Woordjevan. . −
Verder ging hij wel weten dat zijn b akken een minimum grootte nodig heeft,
voor een slang van 5 meter is dit vlug een b ak van minimum 5 op 13 meter of
een ganse living vol (je stopt toch ook geen goudvis in een bokaal van 10 op
10 cm) en zal hij moeten b eschikken over een b eveiliging zodat kinderen en
ongewensten niet in  contact kunnen komen met  de  slang. Uitstapjes naar
buiten om even in de tuin te kunnen kruipen zal er waarschijnlijk ook niet
meer inzitten. Zo zie j e dat een verwittigd man er twee waard is.
P.S. Toch niet één van j ullie slangen die terug gevonden zijn in D esselgem enkele weken geleden? Ofwaren het toch 2 ringslangen die via de Leie tot in
Desselgem zijn geraakt?
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- PlantenWaterplanten,
meer dan alleen maar decoratie
E. Hailer

Iedere aquariaan weet dat in een aquarium waterplanten h oren. Voor de één
zijn ze zuurstofproducenten, voor de ander is h et decoratiemateriaal waarmee
men d e m
 eest u iteenlopende e ffecten k an b ereiken w anneer m
 en v eelvuldig v arieert in kleur en vorm.

Omdat  het  kleurenscala  van  het  lichtste  groen  tot  de  donkerste  variant
zwart/bruin reikt en ook kleurige planten in rood en lila niet ontbreken, is het
niet moeilijk een bont geheel te creëren.
Aan de andere kant kan men ook met de vormen spelen, als men de planten
met fijne bladeren en tere soorten naast wat forsere planten plaatst, waarvan
de brede en grove bladeren grote vlakken van de achterwand b edekken.
Tegenwoordig beschikken we over een dusdanig fabelachtig aanbod, dat onze
grootvaders zich de vingers afgelikt zouden hebben.
Deze veelheid aan soorten en vormen heeft natuurlijk ook haar nadelen. Men
verliest niet zelden het overzicht. Men plant in het wilde weg de ene plant
naast de andere en b ereikt daarmede precies het tegendeel van het b eoogde
onderwaterpark, namelijk een moestuin die ook bij de leken eerder de indruk
van chaos wekt, dan van een verzorgd aquarium.
Daar kunnen de planten echter niets aan doen!
In  de  aquaristische  literatuur  vinden  we  altijd  weer  de  opmerking  dat  de
planten zo b elangrijk voor het aquarium zijn, omdat zij voor de nodige zuurstofzorgen in het water. Voorwaarde voor zuurstofrijkdom door planten is
echter, dat deze werkelijk tot de echte waterplanten behoren en niet tot de
–
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- Plantenmoerasgewassen,  waarvan  wij  een  geweldig  arsenaal  tot  onze  beschikking
hebben. Zelfs voor de vakman is het soms niet altijd even gemakkelijk om onmiddellijk te zeggen ofhet om echte waterplanten gaat ofniet.
In  de vrije, tropische natuur zijn  er immers  de regentijden met hun  soms
ronduit zondvloedachtige watermassa's, die eenvoudig alles in de omgeving
van de waterstroom enkele meters hoog onder water zetten. Slechts langzaam
ebt deze vloed weer weg en het kan werkelijk vele weken ofmaanden duren
voor de gewassen in de onmiddellijke omgeving van de waterstroom zich als
voorheen hebben hersteld en de ondiepe beddingen weer zijn prijsgegeven
aan de vrije lucht.
Deze tijd echter moeten de gewassen kunnen overleven zonder direct te verrotten. Het grootste deel van onze aquariumplanten bestaat nu uit deze zogenaamde moerasplanten.
Al de in de handel aangeboden soorten blijken vaak echte moerasplanten die
zowel in, als ook aan het water leven. Menige van overzee aangevoerde kleurrijke ofbizarre stek van een waterplant ontpopt zich vaak na enige tijd als iets
totaal anders, als het plantje dit tenminste enige tijd uithoudt!
Zo kregen wij een Zuid-Amerikaanse zending te zien waarbij kleine, interessant uitziende plantjes waren, die er dadelijk uitgelicht werden, wetend dat
deze in het aquarium toekomst zouden hebben. Zowaar, ze gingen onder water niet ten onder, maar zij
groeiden door zonder uitzicht op volle wasdom; belandden tenslotte bij een vriend in een bloemenvaas en verhuisden daar vandaan naar
een  bloempot.  Eén  exemplaar,  een  mooi  gevlekte Dief
 fenbachia , heeft het j arenlang uitgehouden en deze had (na opnieuw weggegeven
te zijn) een lengte van twee meter bereikt.
De laatste tijd zijn er ook andere soorten in de
handel, die er eerder uitzien als steppegras, dat
afen toe vochtige voeten krijgt, dan als waterplanten. Gaat u eens naar de vakhandel en u zult
ervaren dat juist dergelijke soorten graag gekocht
worden.
o kt o b er
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- PlantenZeker,  er  zijn  ook  al  sinds jaren  geliefde  waterplanten die van tijd tot tijd uit het aquarium verdwijnen, maar dat komt omdat zij een groeipauze  ingaan.  De Aponogeton -soorten  zijn
daar  een  goed  voorbeeld  van.  Met  wat
geluk  komen  deze  planten  opnieuw  tevoorschijn uit de aangesterkte knollen, zij
het soms pas na langere tijd! De planten
die ik bedoel, verrotten en zijn voorgoed
verdwenen.
Aponogeton ulvaceus i s i n h ee ms i n de ri vi er en va n

Centr aal - en Noor d- Ma dagascar. Staat op de
Rode Li j st va n I UC N al s NT ( Near Thr eaten ed gevoel i g).

Behalve als zuurstofproducenten lenen waterplanten zich eveneens uitstekend
als natuurlijke schuilplaatsen in het aquarium.
Nu is het onze vissen tamelijk onverschillig ofde schuilplaatsen die men hen
biedt uit tere, soms moeilijk te houden waterplanten b estaan ofuit robuuste
veelkleurige kunststofproducten.
Iemand die dit laatste mooi vindt, is van mijn kant gezien niet te helpen. Ik
houd van natuurlijke, zich in de waterstroom b ewegende planten, waarbij men
niet b ang hoeft te zijn dat de vissen een blauwe plek op de kop oplopen als zij
eens verschrikt wegschieten. Zeker, dat is een kwestie van smaak.
Een werkelijk overtuigende biologische motivering kan men nauwelijks geven,
in ieder geval niet voor de op zwakke grondslag steunende aquariumkunde
ten opzichte van de biologische motivering.
Tot  het  geliefde  assortiment  van  aquariumplanten  behoort  zeker  ook  de

genoemd. Nog vele namen van aquariLimnophila , werd vroeger welAmbulia
umverenigingen getuigen van de populariteit van deze soort.
Zij eist bij de verzorging veel licht, maar is ook met goed kunstlicht tevreden.
Als  werkelijk  voldoende  licht  ter  beschikking  is  en  men  erop  let  dat  de
planten in het begin niet te hoog opschieten, kan men prachtige lichtgroene
bossen krijgen die iedereen mooi vindt. In geen geval mag de afzonderlijke
–
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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

- Planten-

Li nks: Li mnophil a aquatica, r euzena mb ul i a
Boven: Li mnophil a aro matica, ri j stvel dkr ui d.

stengel het wateroppervlak bereiken, want  dan  stoot  zij  de  onderste bladkransen af. Steeds weer inkorten en opnieuw in het zand steken.
Limnophila's hebben, evenals de tegenwoordig veelvuldig aangeboden grote
Limnophila aquatica , geen zware b odem nodig, maar wel veel licht.
Cryptocorynen zijn om zo te zeggen de vaste planten van iedere aquariaan.
Deze groeien niet altijd zoals men het graag hebben wil, daardoor krijgen ze
geheel ten onrechte snel de naam probleemplanten te zijn.
Als men genoeg volharding en geduld heeft, zal men aan de meeste soorten
echter veel plezier b eleven. Rukt u na het planten niet voortdurend aan deze
exemplaren. Ze hebben rust nodig opdat zij zich kunnen vermeerderen.
Een  waarheid  als  een  koe,
zult u zeggen? Zeker, maar
kijkt u eens rond in de praktijk,  u  zult  verbaasd  staan
hoe  weinig  rust  menig
plantje van ons krijgt!
Cryptocoryne wendtii r ood
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− Zeewater−
Waarheid en fantasie
over het kleine zeeaquarium
Pol D auwe, Aquarianen Gent
Jarenlang a ls ik een z eeaquarium z ag v ond ik dat wel m ooi, m
 aar ik was h elemaal n iet g econcentreerd, o m d e e envoudige r eden d at m
 ij n og s teeds w erd v oorgehouden: “het is s chandalig duur, h et is ontzettend m oeilijk, h et is a lleen m ogelijk in een g root aquarium, a ls je
 n og m aar even je
 h oofd draait liggen a l je

vissen dood”. Tot ik onze collega M
 arcel beter leerde kennen.

Die kon mij met zijn j arenlange ondervinding een gans ander gezichtspunt
laten zien. Hij had zowel een groot aquarium ( ±500 l) als een klein ( 80 l) en
beiden deden het goed. Op de grote zat gesofistikeerde apparatuur en op het
kleine overschot van voor de oorlog. B eiden waren de woonplaats van zowel
vissen als lagere dieren. Het voorgaande, vertelt u waarde lezer, al een van de
belangrijkste  dingen  die je  nodig  hebt,  namelijk  een  goede,  betrouwbare
mentor die j e met raad en daad op weg helpt.
Eén van de eerste raadgevingen die j e nodig hebt is, waar vind ik een goede
betrouwbare handelaar? Moeilijk, maar mogelijk! Een eerlijke handelaar is iemand die j e geen vissen oflagere dieren verkoopt die ofniet in optimale conditie zijn ofnog maar net zijn ingevoerd ofdie niet compatibel zijn met elkaar
ofwat j e al in het aquarium rondzwemmen hebt.
Laten we dan even de vooroordelen bekijken waarmee je te maken krijgt.
Verschrikkelijk duur:
Het antwoord daarop is zowel eenvoudig als gecompliceerd. Men kan het zo
duur maken als men wil en het is logisch dat een b ak van 8 m b evolken meer
zal kosten dan een van 1 m . Zelfheb ik ook nog niet gevonden waar het gratis
is maar . .. Zowel in vissen als in lagere dieren heb j e alle prijzen. Er zijn vissen
van 6 euro en ook van 600 euro, verderop meer details daarover.
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- Zeewater-

Verschrikkelijk moeilijk:
Zoals in alles moet men leren en dat gaat nooit zonder pijn ofmoeite. Daarom
heb j e zeker j e mentor nodig. Veel ellende kan j e worden bespaard in den beginne. Eens goed vertrokken is het bijna gemakkelijker dan een zoetwaterbak.
Ze zijn zo kwetsbaar:
Daarover kan ik het volgende zeggen. Na de startmoeilijkheden, heb ik amper
nog een visje verloren. Integendeel, door een defect in de elektriciteit heeft
mijn aquarium gedurende ongeveer 48 uur op 15  ˚ C gestaan. Natuurlijk was
ik niet thuis!
Bij mijn thuiskomst was ik in paniek. Er was geen enkele vis nog te bespeuren
en de lagere dieren stonden er beroerd bij, klein, grauw en ineengekrompen.
Marcel opgebeld (u ziet) en die gafmij de raad niet te panikeren, alles langzaam op te warmen en afte wachten. Zes uur later was alles en iedereen terug. Er is niets, maar dan ook niets verloren gegaan! Kwetsbaar???
In het volgende gedeelte gaan we de opstelling en de inrichting bekijken.
De verlichting:
Zeker nodig is een blauwe tl-lamp. V
 erder is een HQI-lamp ideaal voor lagere dieren, maar niet noodzakelijk. Veel goedkoper zijn tl's, op voorwaarde dat j e er genoeg op legt. Met een lampje van 20 W gaat het niet. Mijn bakje is 5 0*60*60, er
ligt op 1 x Blue 18 W, 3 x koud wit 18 W en 2 x warm wit 15 W. Het gaat prachtig. Ik zal hier niet beweren dat alle lagere dieren hiermee genoegen nemen.
Daarom, om dit te weten, heb j e weer j e mentor en goede handelaar nodig.
–
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− Zeewater−
De filter:
Iedere goede bioloog is geschikt. Zo groot als j e zetten kan. Hoe kleiner het
aquarium, hoe groter filter j e nodig hebt (in verhouding natuurlijk). Ik doe het
met een filter, die bijna even groot is als het bakje, gemaakt met plasticemmers. D e eerste is droog opgesteld met filterwatten, de tweede halfnat, gevuld
met koraalafval. Na bijna drie j aar heb ik nog nooit een slechte meting gehad
en  het  water  is  kristalhelder.  De  filter  wordt  bijgestaan  door  een  eiwitafschuimer van het oude model (met lucht). Deze zijn soms te krijgen op een
ruilbeurs ofnavragen in j e club. U ziet, alles nog heel goedkoop.

Wat men ook bij het filtersysteem nodig heeft is de stromingspomp. Moet dat
een speciale dure p omp zijn? Zeker niet! Iedere p omp met een b eetje capaciteit kan hier dienst doen. Waar j e dan weer niet moet op b esparen is op de filterpomp. Dit mag b est een b eetje debiet hebben. Verder heb j e een osmoseapparaat nodig om zoetwater aan te maken om de verdamping aan te vullen of
ook nog om zeewater aan te maken. Wanneer j e met natuurlijk zeewater wilt
werken, kan j e dit halen in Oostende in het onderzoekscentrum voor zeevisserij,
want evenzeer als bij zoetwater is een regelmatige gedeeltelijke verversing nodig.
Aankleding en bevolking:
Het  meest  simpele  zeeaquarium  kan  men  al  inrichten  met wat  stenen  en
daarop Caulerpa laten groeien. Caulerpa krijg je meestal gratis  en je hebt
maar weinig verlichting nodig. Dus zo simpel en goedkoop als een guppybak. 
Meestal echter wordt er een rifaquarium gebouwd. D e b asis daarvan is levend
steen en die is inderdaad peperduur (€ 8/kg ) en één kg is de grootte van een
mannenvuist dus kan j e tellen?
Maar! Het kan goedkoper. Bouw het rifop met lavasteen (poreus en inert.
Daarop plaats j e ongeveer 10 % echte levend steen. Laat de b ak twee weken
draaien. Plaats daarna één goedkope vis erin (zelfeen black molly doet het,
opgelet, wel overwennen).
Na twee maanden zijn alle stenen b evolkt met b acteriën en is de b ak klaar om
bevolkt te worden. Dat is trouwens  de manier waarop levend  steen tegenwoordig gemaakt wordt. Want er mag op de riffen niet meer gekapt worden.
De stenen overgroeien en zijn niet meer te onderscheiden. Bij metingen na
één week krijg j e nitriet, na één maand nitraat en na twee maanden heb j e
zeker stabiliteit b ereikt. Hoe kleiner de bak, hoe vaker j e moet meten.
o kt o b er
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- ZeewaterDe invloed van schadelijke stoffen is verhoudingsgewijs ingrijpender naargelang de bak kleiner is. Voorbeeld: stel j e voor dat één druppel ammoniak terechtkomt in 100 liter water, diezelfde druppel komt terecht in 10 liter water
(gesnapt?). Zie ook de filterverhouding.
Vissen:
Aan te raden is niet meer dan  1 kleine vis p er  10 liter water, welke hangt af
van voorkeur en budget, alsook van samengaan met de rest. O ok inlichtingen
nemen, is het een eenzaat ofeen scholenvis? Hoe groot wordt hij uiteindelijk?
Is het soms geen nachtdier?
Wat zeker ook leuk is zijn een paar garnalen en daarbij ruimen ze alle resten
op. Terwijl ik dit schrijfkijk ik naar mijn b akje, de anemoonvisjes dartelen in
de symbioseanemoon.
De  garnalen  zijn  zoals  altijd  op
zoek  naar  iets  eetbaars.  Verder
zwemt  er  nog  een  blauwgeel juffertje  rond  en  de  pyamabaarsjes
bewegen zich over de elegante koralen en poliepen. D e dwergkeizer
laat zich voorlopig op in de nabijheid van de schijfanemoon. Alles
leeft, alles groeit, niets is duur en
ik b en gelukkig.
Het pya ma baarsj e,  Sphaera mi a nematoptera ( Bl eeker 1 856).
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− Allerlei−
Spirulina gezond voor mens en dier
Robert Verhaeren, Zilverhaai B eringen
Spirulinavlokken z ijn g oed voor eters van a lgen, z oals v erscheidene M
 alawi- en
Tanganjikacichliden doen, m aar wat is Spirulina n u eigenlijk?

Onderstaand  in  2003 geschreven  artikel  kan  ons  duidelijk  verschaffen.
Spirulina is  de botanische benaming
voor een blauwgroene alg die nauwelijks een halve millimeter lang is. Het
Latijnse  “spirulina”  betekent  “kleine
spiraal”  en  verwijst  naar
 de  spiraal1)
structuur van het algje.
De  alg  is  één van  de  oudste  levensvormen op aarde. Deze oervoeding groeit hier al meer dan 3,5 miljard j aar.
De Spirulina-alg kan alleen gedijen in sterk alkalisch water (pH waarde ca. 9 –
1 1, ter vergelijk drinkwater heeft pH waarde 7). Het groeit in het wild in Tsjaad- en  het Nakurumeer in Afrika en in Texcocomeer in Mexico.
Tegenwoordig wordt Spirulina gekweekt in speciale “boerderijen” in de subtropische gebieden. De belangrijkste kwekerijen liggen in Hawaï, Californië,
Thailand, Taiwan, India en China. D2)e b oerderijen liggen in subtropische gebieden rond de 20ste breedtegraad. 
Wat heeft Spirulina gemeen met de Azteken?

Eeuwen geleden kenden de Azteken al de grote waarde en genezende werking
van de spirulina-alg. Zij gebruikten dagelijks deze alg als bijkomende energiebron en als aanvulling op hun voeding. Het werd voor hen een soort “supervoedsel”  dat  snel  energie  gaf en  het  uithoudingsvermogen  vergrootte.  De
Spanjaarden maakte  daar helaas  een bruut  einde  aan, waardoor  de hoogstaande Aztekencultuur en daarmee ook spirulina in de vergetelheid raakte.
o kt o b er
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- AllerleiHerontdekking

De B elgische b otanicus Jean Leonard herontdekte in 1964 het vergeten algje.
Al gauw toonde een uitgebreid onderzoek aan wat de Azteken al lang geleden
wisten. Spirulina blijkt een van de rijkste bronnen van vitaminen en mineralen
die de natuur ons biedt. Tijdens de Wereldvoedsel conferentie in 1974 werd door
de V
 erenigde Naties, spirulina uitgeroepen tot de beste alternatieve voedingsbron
van de toekomst. Vandaag de dag is de micro-alg over de hele wereld bekend als
een van de beste natuurlijke energiegevers. Miljoenen mensen gebruiken dagelijks spirulina om zich fit te voelen en de weerstand op peil te houden.
Wat zit er in spirulina?

Spirulina is een van de rijkste natuurlijke voedingsbronnen ter wereld. Het
algje b evat van nature uit meer dan 6 0 vitale voedingsstoffen, zoals vitaminen
en mineralen, chlorofyl, enzymen en anti-oxidanten. Alles in een ideale harmonische verhouding.
Omdat  spirulina geen harde  celwand van  cellulose heeft  zoals  de gewone
planten is het heel licht verteerbaar en kan het lichaam alle voedingsstoffen
snel opnemen. Spirulina dankt zijn krachtige werking niet alleen aan de tientallen afzonderlijke vitale substanties die er inzitten, maar aan de synergie
tussen deze stoffen. Dat wil zeggen: het effect van alle stoffen in spirulina
sámen is veel sterker, terwijl deze stoffen geïsoleerd zouden worden aangemaakt in het laboratorium.

ìHoogwaardig eiwit

Spirulina bevat ruim  60
% hoogwaardig eiwit en
is  daarmee  de  rijkste
plantaardige  eiwitbron
die we kennen. De kwaliteit van het eiwit wordt
bepaald door de samenstelling van de aminozuren.  Het  spirulina-eiwit
–
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− Allerlei−
bevat  alle  acht noodzakelijke  aminozuren plus nog negen  andere. Aminozuren zijn de b ouwstoffen voor ons lichaam. Ze zorgen voor de spieropbouw
en spierherstel.
Ons lichaam kan deze aminozuren niet zelfmaken; die moeten van buitenaf
worden toegediend.

ìVitaminen

Spirulina b evat alle vitaminen van het belangrijke B-complex. Door de p ositieve werking op het zenuwstelsel zijn ze van groot belang voor iedereen met
een druk en actiefleven. D e grote rijkdom aan vitamine B 12 is vooral voor vegetariërs van belang, omdat in plantaardig voedsel bijna geen vitamine B 12
voorkomt.
Spirulina bevat bovendien veel bètacaroteen dat in het lichaam wordt omgezet in vitamine A. D eze verhoogt j e weerstand en zorgt voor een optimale
conditie van huid en ogen. Tenslotte zit er in spirulina vitamine E . D eze vitamine helpt j e geestelijke en lichamelijke prestaties te verbeteren en j e vitaliteit
te verhogen.

ìMineralen

Hoe belangrijk vitaminen ook zijn, ze kunnen hun werk niet doen zonder de
hulp van mineralen. Hoewel ons lichaam in staat is om enkele vitaminen zelf
te maken, kan het geen enkel mineraal aanmaken. Spirulina b evat alle mineralen die voor ons lichaam nodig zijn: ijzer, magnesium, mangaan, kalium,
calcium, fosfor, zink en zelfs het zeldzame selenium. Spirulina is bovendien
één van de beste natuurlijke ijzerbronnen.
In tegenstelling tot zeealgen bevat spirulina slechts sporen aan j odium. Een
voedingssupplement werkt pas optimaal wanneer de vitaminen en mineralen
in organisch gebonden vorm in de juiste b alans zijn, en ze samen worden ingenomen. Overwegend hierin schuilt de grote kracht van spirulina.

ìBeste natuurlijke ijzerbron
Spirulina is rijk aan ijzer. IJzer is samen met vitamines van het B-complex
nodig voor de vorming van rode bloedlichaampjes. Een hoog p ercentage van
bloedarmoede wordt veroorzaakt door ijzertekort in de voeding. D e b ehoefte
aan ijzer is bij vrouwen  door menstruatie  en zwangerschap groter  dan bij
mannen. Bovendien krijgen veel vrouwen te weinig ijzer binnen doordat ze
o kt o b er
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- Allerleiaan het lijnen zijn. Dit ijzertekort ten gevolge van het lijnen komt vooral voor
bij vrouwen tussen de 18 en 25 j aar. Het is b eter om spirulina niet tegelijkertijd met koffie ofgewone thee in te nemen. Thee en koffie bevatten stoffen
die tot gevolg hebben dat het ijzer in Spirulina niet volledig wordt opgenomen
door het lichaam. Een halfuur er tussen is voldoende.

ìChlorofyl

Spirulina  is  zeer  rijk  aan  chlorofyl.  Chlorofyl  is  een  groene  kleurstof die
planten in staat stelt om zonlicht om te zetten in voedingsstoffen en energie
(fotosynthese). Verse groenten b evatten veel chlorofyl. Chlorofyl is bloedzuiverend en bevordert de opname van ijzer in het bloed. Chlorofyl ondersteunt
tegelijkertijd de reinigende werking van de lever die een b elangrijke rol speelt
bij het verwijderen van gif- en afvalstoffen uit j e lichaam.

ìFycocyanine

ìCarotenoïden

Een van de belangrijkste stoffen in spirulina is fycocyanine, een blauw kleurpigment dat verder in geen
andere plant voorkomt. Net als chlorofyl kan
fycocyanine  heel  veel  zonlicht  opslaan.
Samen geven ze aan spirulina haar blauwgroene kleur. Fycocyanine ondersteunt de
ontgiftende  werking  van  lever  en  nieren,
beschermt de cellen tegen vrije radicalen,
stimuleert  de  bloedvorming  en  versterkt
het immuunsysteem.

De carotenoïden zijn gele, oranje en rode kleurpigmenten die we ook in wortels, sinaasappels en andere oranjekleurige groente en fruit vinden. D oor het
uiterst zonnige klimaat b evat spirulina hoge concentraties aan natuurlijke carotenoïden. De belangrijkste stofis bètacaroteen dat in het lichaam wordt
omgevormd in vitamine A.
De  carotenoïden  zijn  krachtige  antioxidanten,  ze  beschermen  het  zenuwstelsel en verhogen de weerstand. Ze houden de huid elastisch en zorgen voor
een optimale conditie van haar, nagels en ogen. Bètacaroteen beschermt de
huid ook tegen uv-straling en laat j e sneller bruin worden in de zon.
–
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Carotenoïden zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de ogen. Vooral
mensen die vaak aan een computerscherm zitten, veel tv kijken of's nachts
autorijden hebben een grotere behoefte aan b ètacaroteen.
Gamma-linoleenzuur
In  spirulina  zit  veel  gamma-linoleenzuur.  Dit
zeldzame vetzuur komt verder o.a. voor in moedermelk,  komkommerkruidolie  (borageolie)  en
teunisbloemolie. Je lichaam zet het om in prostaglandine,  hormonen  die  allerlei  belangrijke
functies vervullen in j e lichaam. Gamma-linoleenzuur bevordert ook een normale en regelmatige
menstruatie. Bovendien zorgt het  ervoor dat de
cholesterolspiegel op een verantwoord peil blijft.
Borago offici nalis, ber nagi e of ko mko m mer kr ui d

Enzymen
Spirulina bevat enkele belangrijke enzymen, zoals superoxidedismutase ( SOD).
SOD is een ijzerhoudend enzym dat belangrijke processen in de lichaamscellen
ondersteunt en de cellen tegelijk tegen vrije radicalen beschermt.
Enzymen zijn onmisbaar voor de opbouw van onze cellen. Enzymen zijn heel
kwetsbaar en worden door hitte ofoxidatie snel vernietigd.

 I nzet in de dierenwereld
Spirulina wordt meer en meer gebruikt
in de dierenwereld zoals bij honden en
katten.
De laatste tijd komt spirulina ook op in
de aquariumwereld. Voor algeneters, cichliden en voor zeevissen bestaat er al
spirulina op de markt, maar er is nog te
weinig lectuur over te vinden.
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1 ) I n h et arti kel wor dt ge waag ge maakt va n “ al g”, maar h et i s i n fei te een cya n obacteri e. Vel e cya n obacteri ën zi j n gi fti g, denk maar aa n bl a u wal g, maar deze d us ni et.
Spiruli na i s de ou de wetensc ha ppel i j k naa m va n deze cya n obact eri e. Tegen woor di g
i s deze bacteri e gepl aatst i n h et gen us Arthrospira. I n de meeste geval l en wor dt
Arthrospira  pl atensis gebr ui kt voor de pr od ucti e va n s pi r ul i na.
2) De opti mal e k weekt e mper at u ur va n s pi r ul i na l i gt t ussen de 25 en 30 ˚ C. Va n daar
al l i c ht dat de b oer deri j en daar gesi t u eer d zi j n.

E art hri se Far ms, ' s wer el d gr ootste s pi r ul i na- b oer deri j. I mperi al Val l ey, Zui d- Cal i for ni ë. De VS i s een va n de gr ootst e pr od ucent en va n s pi r ul i na
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Voor u gelezen
Wetenschappelijke naam
voor twee L-nummers
Martin Byttebier, Aquatropica
Even het geheugen opfrissen: wat zijn L-nummers nu ook al weer?
Vanafeind j aren ‘80 kende de import van onbekende Loricariiden een echte
opstoot. Bijna maandelijks kwamen er enkele nieuwe, niet b eschreven ofonbekende harnasmeervallen bij  de importeurs terecht. Iedere importeur bedacht zelfwel ergens een handelsnaam, waardoor er echt chaos heerste. Bij
de ene handelaar heette die vis  “zus”, terwijl bij een andere importeur dezelfde vis “zo” noemde.
Een redacteur van het Duitse aquariumtijdschrift DATZ (Deutsche Aquarien
und Terrarien Zeitschrift), Rainer Stawikowski wilde door de invoering van
een nummering, de L(oricariidae)-nummering ofkortweg L-nummering, een
beetje klaarheid brengen in deze nieuwe importen.
L 001 verscheen in DATZ  12/ 1988 en de voorlopig laatste, L 515, in DATZ
6/2019.
L  001  en  L  022 werden  ondertussen  door Weber  in  1991 beschreven  als
.
Pterygoplichthys joselimaianus

Aangezien de L-nummering gebaseerd is op fotografisch materiaal, is het niet
te verwonderen  dat vele van
die L-nummers identiek zijn.
Zo zijn L 0 1 1, L 035, L 131 en
L  153 een en dezelfde vis, nl.
Aphanotorulus  emarginatus ,
die  al  in  1840  door  Valenciennes  beschreven  werd  als
Hypostomus emarginatus .
o kt o b er
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- ZoetwaterLoricariiden hebben de eigenschap dat er in eenzelfde soort nogal wat kleur- en
strepenpatroonvarianten zijn naargelang het vindgebied. Vandaar de verwarring.
Nu kunnen er weer 3 L-nummers van de lijst geschrapt worden.
In een recente studie, verschenen in Copeia, beschrijven de Oliveira, Rapp
Py-Daniel & Oyakawa twee nieuwe B aryancistrus -soorten, B . h adrostomus en

B. m icropunctatus.

Beide soorten komen voor in het Jari-bekken (zijrivier van de Amazone) aan
de grens van de staten Pará en Amapá, Brazilië.
Baryancistrus hadrosto mus

Deze harnasmeerval is al meer dan 2 0 j aar gekend bij de Loricariidae-liefhebbers. In DATZ 8/ 1996 kreeg deze vis de notering L 219 aangemeten. 6 j aar
later werd een gelijkaardige vis in DATZ ( 12/2002) voorgesteld als L 324.
Uit de studie blijkt dat beide in feite een en dezelfde soort zijn.
Baryancistrus h adrostomus is enkel gekend van het Jari-bekken aan de grens
tussen de staten Pará en Amapá. Daar worden ze gevonden rond de Santo
Antônio-waterval in de Jari en rond de Iratapuru-waterval in de Iratapuru ( de
belangrijkste linkeroeverzijrivier van de Jari).
De  soortnaam  ‘hadrostomus' is afgeleid van het Grieks  ‘hadros' dat  ‘goed
ontwikkeld, groot' en ‘stoma' dat ‘mond' betekent. Het verwijst naar de extreem grote orale schijfvan deze vis.
Deze vis kan een standaard lengte * (SL) b ereiken van 24,7 cm.

De gr ot e z ui g mon d ( or al e sc hi jf) va n Baryancistrus hadrosto mus
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Baryancistrus micropunctatus

De vis werd voor het eerst voorgesteld in DATZ 8/2002 als L 319.
Net als B.
 h adrostomus wordt B.
 m icropunctatus momenteel enkel gevonden
in de Jari en meer bepaald rond de Santo Antônio-waterval en in de Iratapuru
in de omgeving van de São Raimundo- en Iratapuru-watervallen.
De soortnaam is een combinatie van het Griekse ‘micros' dat ‘ klein' betekent
en het Latijnse ‘punctatus' dat ‘gestippeld' b etekent en verwijst naar de kleine
stippen over heel het lichaam.
Wordt ongeveer 19 cm groot (SL).

* SL wor dt ge meten va n de t op va n de n eus t ot aa n de staart wort el .

Br on nen:
Byttebi er, M. 201 7. Ei n del i j k een wetensc ha p pel i j ke naa m. Aq uatr opi ca' s ti j dsc hri ft.

1 0/201 7 p. 6- 1 4

de Oli vei r a, R. R., Rapp Py- Dani el, L. & Oyaka wa, O. T. 201 9. Two Ne w Speci es of
t h e Ar mor ed Catfi s h Gen us Barya nci str us Ra p p Py- Da ni el , 1 989 ( Si l uri for mes: L ori cari i dae) fr o mJari Ri ver, A maz on Basi n, Br azi l . Copei a. 1 07. 481 . 1 0. 1 643/ CI - 1 9- 201 .

o kt o b er

201 9

− Aquatropica−

–

2 0

–

- ZoetwaterDoelmatig bestrijden van puntslakken
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit D e Natuurvriend (NL)
Het werkelijk doelmatig bestrijden van p untslakken is een z eer m oeilijke z aak.
Deze tot de klepdekselslakken behorende soort ( Melanoides tuberculata) is
bijna n iet uit het aquarium te verwijderen. H
 et z ijn levendbarende s lakjes, die ongeveer 2,5 cm lang kunnen worden en die tot een ware p laag kunnen uitgroeien.

In  eerste instantie zie je maar  enkele  exemplaren  door  de bak  scharrelen,
maar dat is juist de grote truc. Zie j e er overdag maar enkele, dan moet u
(nadat u het licht heeft uit gedaan) eens de moeite nemen om een uurtje later
het licht weer aan te doen. Je zult dan tot uw grote schrik kunnen vaststellen
dat die enkele stuks zijn toegenomen tot enkele honderden, zo niet meer.
Wat is namelijk het geval? Overdag kruipen deze slakken in de bodem en als u
goed kijkt, dan zult u de b odemgrond als het ware zien b ewegen. Dit heeft natuurlijk ook zijn goede kanten, want ze houden uw b odemgrond lekker luchtig
en voor de plantenwortels is dat natuurlijk een uitstekende zaak.
Veel schade berokkenen ze uw planten ook niet en, naar mijn mening, blijven
ze zelfs volledig van uw planten af. Wel heb ik kunnen vaststellen dat ze goede
opruimers  zijn  van  dode  aquariumbewoners.  En  ze  grazen  vooral  dode
stukken hout af, zoals kienhout en dergelijke. O ok zijn het prachtig gevormde
aquariumbewoners.
Je zult nu misschien denken wat
er dan tegen hun aanwezigheid is
aan te merken. Nu, daar komt u
snel achter. Zoals gezegd, zijn het
er in het begin nog maar een paar
die zich overdag laten zien. Maar
al heel spoedig blijkt hun aanwezigheid  niet  alleen  ‘s  avonds  als
de lichten uit zijn, maar komen ze
ook massaal voor op uw planten
–
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en uw kienhout. En ook de voorruit zit soms aardig vol.
Dan is er een stadium bereikt dat j e wel in moet grijpen.
En dan komen de problemen. Ze er met de hand uitvangen is  een onmogelijke  opgave. Ja, je zult  er misschien een honderdtal kunnen verwijderen, maar dat is
een hele opgave.
Ze lokken met allerlei middelen (stukjes rauw vlees of
vis, schijfjes tomaat ofaardappel e.d.) gaat wel, maar
dat is toch weinig effectief. Ten eerste zult u het aas 's
avonds in de b ak moeten hangen en nog voor het licht
wordt zult j e moeten oogsten. En dit is nu juist het probleem. Zodra u de
kamer inkomt en het licht aansteekt, laten ze het aas los en verdwijnen in de
bodem. O ok trillingen veroorzaken een snelle vlucht. Het enige wat j e uit het
water haalt is het aas!
Je  kunt  bij  deze  slakjes  ook  niet  overgaan  tot  een  chemische  bestrijding.
Doordat zij hun huisjes kunnen afsluiten, heeft zo'n middel geen enkel afdoend effect. Van een chemisch middel ben ik overigens geen voorstander
omdat die middelen in alle gevallen een metaaloxide bevatten en dat kan zeer
nadelig zijn voor uw planten en andere aquariumbewoners. Vele oxiden zijn
giftig en ik zou ze in principe niet toepassen, zeker ook beslist niet als j e de
juiste pH en DH van het aquariumwater niet weet. De meeste ziektebestrijdingsmiddelen en ook slakkendodende middelen werken bij een lage pH en
DH niet volgens de gebruiksaanwijzing en kunnen een ware slachting aanrichten. Probeer zoveel mogelijk een biologische manier te vinden.
Maar hoewel puntslakjes zeer moeilijk zijn te bestrij den, denk ik toch een manier
gevonden te hebben. Ik heb zelfs twee methoden ontdekt waarmee deze plaag
enigszins bestreden kan worden. Beide methoden gaan uit van het lokprincipe.
De eerste methode die aardige resultaten oplevert is de volgende:
Ik had kunnen waarnemen dat een voedseltablet ( speciaal voor mijn modderkruipers) zeer aanlokkelijk werkte. D e vissen kregen soms bijna geen kans om
de tabletten te verorberen, want waar ze allemaal vandaan kwamen? De tao kt o b er
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- Zoetwaterbletten waren binnen de kortste keren overdekt met slakken. Ze waren bezeten van Tetramin. Ik ging dus uit van het feit dat ik de slakken juist met dit
voer moest lokken. Toch gafook dit zijn problemen. Ik kon moeilijk voor het
naar b ed gaan de tabletten op de bodem deponeren en enkele uren later op
slakkenvangst gaan. Het voedsel was door de slakken en de vissen zo snel opgepeuzeld dat ik geen goed resultaat kon b ehalen. Ik moest er dus voor zorgen
dat de vissen niet bij de tabletten konden komen en de slakken wel. Uiteindelijk b en ik na veel problemen tot een oplossing gekomen.
In eerste instantie was ik aan het experimenteren geweest met een stukje vitrage. Ik had hiervan een netje gemaakt dat ik kon afsluiten en had hierin een
aantal voedseltabletten gedaan. Dit verzwaarde ik met wat grofgrind en liet
het tussen de planten zakken. Dit had allemaal geen enkel effect. De vissen
bleven net zo lang aan het netje snuffelen totdat de tabletten waren opgelost en
ze er toch bij konden en de slakken hingen er aan de buitenkant aan. Zodra ik
het netje aanraakte lieten de slakken zich vallen en verdwenen in de bodem.
Toch zette dit me aan het denken. Waarom zouden de slakken het aas alleen
benaderen vanafde b ovenkant? Ik nam dan ook een voerzeefje en plaatste dit
ondersteboven op de grondlaag. Daaronder gingen wat voedseltabletten en
nu maar afwachten. En inderdaad, de vissen konden er niet meer bij en hoe
zat het met de slakken? Ik ging van het standpunt uit dat de slakken op hun
reukvermogen zouden afgaan en het aas wel zouden vinden. Dit had nu een
tweeledig  effect. Binnen  de kortste keren was het voerzeefje  overdekt met
puntslakjes.
Maar hoe moest ik ze nu vangen, want ze lieten bij het omhoog tillen van het
zeefje direct los. Maar ook daar vond ik wat op. Als zich namelijk een groot
aantal slakken op het voerzeefje hadden verzameld nam ik een hevelslang en
zoog zo het voerzeefje schoon. Het water ging weer terug in de bak. Het resultaat was enorm! Ik kon in één keer tientallen slakken afzuigen en na een paar
keer ging hun aantal snel achteruit. Natuurlijk kunt j e ze op deze manier niet
helemaal uitroeien, maar  een paar keer  achter  elkaar  zo'n massale vangst
geeft toch een prima resultaat.
Maar het resultaat bleek achterafnog groter te zijn. Je kunt met deze methode namelijk twee vliegen in één klap slaan. Want wat bleek? Niet alleen
verzamelden  de  slakken  zich  aan  de  buitenkant  van  het  voerzeefje,  de
grootste slimmeriken ontdekten ook nog een manier om werkelijk bij het aas
–
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te komen. Ze kropen in de bodem en kwamen aan de open onderkant van het
zeefje weer naar boven. Het vreemde is nu echter dat, als j e voorzichtig de
slakken van het zeefje afzuigt en j e tilt nog voorzichtiger het zeefje op, j e tot
de ontdekking zult komen dat de slakken rustig op het voer blijven zitten.
Ook deze kunt j e er zo vanafzuigen.
Zet het voerzeefje steeds op dezelfde plek, dan kunt j e ook zien dat de slakken
zich steeds op deze vaste voederplek zullen verzamelen. Ook een stuk kienhout dat flink bealgt is, is een verzamelplaats van puntslakjes en ook hiervan
zijn ze weer heel makkelijk te verwijderen door middel van afzuigen.
Heeft j e in het aquarium een te groot aantal slakken en deze zouden opeens
allemaal afsterven ( door een vergiftiging van bestrijdingsmiddelen), dan loopt
je een grote kans dat het evenwicht in het aquarium volledig wordt verstoord
en een plaag van blauwe alg de kop opsteekt.
Een andere methode die op den duur ook wel tot een slakkenvermindering
zal komen, is de manier van waterontharding. De slakken hebben namelijk
kalk nodig voor de opbouw van hun huisjes. Gaat u nu j uist deze kalk geleidelijk uit het water halen, dan is er voor de slakken een ongunstig leefklimaat
ontstaan en zal het aantal langzaam afnemen.

Chro moboti a macracanthus, cl o wn b oti a

Ook zijn er verschillende vissen ( o.a. de modderkruipers) die wel wat slakken
voor  hun  rekening  nemen,  maar  als  het  een  echte  slakkenplaag  is,  dan
schieten deze vissen tekort.

o kt o b er
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- AllerleiChemische oorlogvoering
Karel Fondu, D e Siervis Leuven

Chemische oorlogvoering is, hoe onwaarschijnlijk dit ook klinkt, niet door de
mens ontdekt. In de natuur wordt dit soort wapens al duizenden j aren met
succes gebruikt door dieren en planten. In het Amazonewoud is bijna iedere
plant op één ofandere manier giftig. Het zijn vooral de bladeren, die giftige
stoffen b evatten. Ze moeten verhinderen dat de b oom in een minimum van
tijd door hordes insecten, apen ofvogels volledig kaalgevreten wordt en hierdoor afsterft. 
Toch zijn er handige schepselen, die zelfs die giftige bladeren eten. Om niet
vergiftigd te worden, moeten ze direct bij een boom in de buurt wat bladeren
wegsnoepen, die het gifvan de eerste gastheer neutraliseren. Ook klei is een
vaak gebruikt middel tegen vergiftiging. Het plasje ofde aardlaag dat de j uiste
soort klei bevat, wordt dan ook druk bezocht door vogels en zoogdieren.
Ook insecten kunnen, door als rups giftige bladeren te eten, zich voor de rest
van hun  dagen beveiligen tegen vijanden. Het in hun jeugd  opgeslagen gif
blijft zelfs  actief als ze  al gemetamorfoseerd zijn tot vlinder. Felle kleuren
geven vaak de b oodschap door van ‘pas op, want als j e mij opeet, ga j e daar
niet goed van zijn'. Iedereen kent ondertussen de pijlgifkikkertjes wel, die alhoewel  ze  er  beeldschoon  uitzien,
voor mens  en  dier  dodelijk  kunnen
zijn.
De r u ps va n de si nt-j ac obsvl i n der ( zebr ar u ps. Het j akobskr ui skr ui d, dat
deze r u ps eet bevat gi fti ge besta n ddel en di e de r u ps, en l ater de vl i n der,
on eet baar maken.
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Het gif, dat meestal door planten afgescheiden wordt, b estaat vaak uit fenolbevattende  stoffen,  zoals  flavonoïde  en  tannine.  De  plant  gebruikt  deze
stoffen zowel onder waarneembare vorm als onder reukvorm. Anthocyanen
zitten vooral in roze, rode, purperen ofblauwe planten en vindt men terug bij
talrijke variëteiten van bruine crypto's ofrode echinodorussen.
Tannine is een polymerisch flavonoïde dat speekseleiwitten bindt en vraatlustige insecten afschrikt. Appelen, braambessen, thee en rode wijn b evatten tannine dat een duidelijke samentrekkende werking heeft op de smaakpapillen.
Het  heeft  een  onaangename,  droge,  kruidige  smaak.  Tannine  werd  reeds
3.000 j aar geleden gebruikt om leder te looien. Tot op heden kon niet vastgesteld worden ofplanten tannine ook via de lucht kunnen verspreiden.
Het gifdat bij gegroepeerde planten het vaakst voorkomt stamt uit de groep
der terpenoïden. Ze vormen een onderorde van de lipiden, die in brede zin
kunnen b eschouwd worden als vetstoffen. Kamfer b ehoort tot deze groep en
komt in grote hoeveelheden voor in Eucalyptus

.
Bij Salvia leucophylla wordt via
de  bladeren  terpentijn  vrijgegeven, die door de dauw op de omringende vegetatie afgezet wordt.
Hierdoor  ontstaat  rond  de
planten een naakte, onbegroeide
zandzone.

Bl oe men va n Salvi a leucophyll a.
I nhee ms i n de zui delijke kustbergketens van Californië en Baja Californi a
( Mexico).

In aardappelen en zeegras zitten alkaloïden zoals solanine, kinine en cafeïnezuren. Bij zwammen zijn het dan weer penicillinezuren, die een allelopathische (giftige) eigenschap hebben.
Uit testen, uitgevoerd door het Amerikaanse leger, blijkt dat ook sommige waterplanten  giftige  eigenschappen  bezitten. Nymphaea odorata  en Brasenia
schreberi gaven hoge concentraties gifstoffen af, die duidelijk de groei van ano kt o b er

201 9

− Aquatropica−

–

2 6

–

− Allerlei−
Braseni a schreberi i s een mon otypi sc h
gesl ac ht beh or en de t ot de fa mi l i e Cabo mbaceae. Ko mt wi j dvers pr ei d voor:
Noor d- Ameri ka, West-I n di ë, n oor del i j k Zui d- Ameri ka ( Ven ez u el a, Guya na),
oostel i j k Azi ë ( Chi na, Ja pa n, Kor ea,
Kr aj Pri mor sky), Austr al i ë, h et I n di sc h e s u bc onti n ent en del en va n
Afri ka.

dere planten remmen. Ook Eleocharis en de gele Nuphar lutea hebben een
giftig potentieel. De door deze planten vrijgegeven gifstoffen behoren allen tot de
alkaloïden. De zwavelachtige extracten v anNitella

( alg), Chara

( alg) en Ceratop
remmen
de
fotosynthese
afvan
het
plantaardig
plankton
in
het hen
hyllum
omringende biotoop.
Bij Myriophyllum

spicatum werd vastgesteld dat hij in zijn natuurlijke omgeving de fenolachtige substantie tellimagrandin II vrijgeeft, dat een duidelijk
alg- en b acteriedodend effect schijnt te hebben op blauwe alg. Deze planten
geven per dag zo een 0 ,4 mg gifvrij p er mg drooggewicht. D at is genoeg om
de planten, onder natuurlijke omstandigheden, te vrijwaren van overwoekering door andere planten.
Iedere rechtgeaarde aquariaan zou nu een gat in de lucht moeten springen en
uit de grond van zijn hart moeten wensen dat die giftige effecten ook in het
aquarium zouden kunnen gebruikt worden om algen te bestrijden!
Vrienden, ga terug rustig zitten, want ik moet j e spijtig genoeg teleurstellen.
De minste waterverversing zou het effect van deze algenremmende stoffen
namelijk teniet doen. Geen waterverversing zou dan weer leiden tot een te
hoge concentratie aan nitrieten, die in een verder stadium, kunnen leiden tot
ammoniakvergiftiging.
Geloofme, de b este manier om j e algen onder controle te houden is en blijft
een dicht b eplant aquarium, waarin weinig vis rondzwemt en waarin wekelijks
een redelijk grote hoeveelheid water wordt ververst.
o kt o b er
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- ZoetwaterGeophagus pellegrini
William B oucqué, D e Minor Rupel-Vaartland vzw
Tja, h et schrijven over m ijn favoriete

vissen blijkt g een einde te kennen. 'k Zal
nog eens veranderen in een Zuid-Amerikaan, denk ik. Wederom zal h et een
pittig verslag worden over een p rachtig juweelt

je u it dat vis-en waterrijke continent; een b ijna (in de h andel) n ooit g eziene vissoort: de  Geophagus p ellegrini.
Een artikeltje om van te watertanden, z eker a ls je
 weet dat dit dier letterlijk de
kleurrijkste in m ijn b iotoopaquarium is!

Deze Geophagus -variant werd voor het eerst beschreven door Regan ( en niet
door Pellegrin!) in  1912. En heeft na verloop van tijd een niet al te mooie
‘bijnaam' gekregen: de ‘Choco Geophagus' ofook wel eens ‘Choco aardvreter'. Precies ofwe hier met een ofander varken te maken hebben! D eze naam
heeft hij vooral te danken aan het departement Chocò in West-Colombia,
waar hij voorkomt. D aar is hij te vinden in de Rio Atrato, de Rio S an Juán en
nog enkele kleine riviertjes die uitmonden in de Stille Oceaan.
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− Zoetwater−
De Geophagus

p ellegrini is een zeldzaam, prachtig en uniek hebbeding en als
ze dan eens voorkomen in de handel, dan zit j e veelal met een andere, veelvuldig voorkomende soort opgeschept. Toen ik een foto van het b eestje zag,
in ons aller gekende ‘Aqualog', was ik meteen verliefd op het ‘ Choco Aardvretertje'. Maar om deze soort gemakkelijk te vinden, dat was een ander paar
mouwen! En wie zoekt ... komt vaak bij onze ‘Amerika-specialist' Dirk Van
Damme terecht. Zo wist hij dat er in ‘Aquaven' te Limburg nog enkele j onge
exemplaren vertoefden. Onmiddellijk en zonder twijfel had ik gevraagd om er
een 4-tal mee te brengen, zoals gewoonlijk moest ik terug diep in mijn portefeuille gaan tasten. Tja ge moet er iets voor over hebben, nietwaar?!
Het waren vrij kleurloze beestjes, wat grauwig en grijzig; een lelijk eendje ...
Helaas is er eentje gestorven, vermoedelijk had dit te maken met een verandering  in  de  watersamenstelling  tijdens  een  verversing.  De  drie  anderen
groeiden traag maar zeker. Dit is een algemeen kenmerk bij geophagussen. Al
gauw werd het duidelijk wie een mannetje ging worden en welke tot vrouwelijke exemplaren zouden uitgroeien. Want het ‘ventje' is bedeeld met een uitzonderlijk prachtig kleurenboeket (veel mooier nog dan we in de aqualogboeken te zien krijgen!).
Zijn  lichaam  heeft  een  gele  basiskleur  met  een  3-tal  zwarte  dwarsbanden
erop, die duidelijk doorlopen tot in de rugvin, die op haar beurt fel rood is,
verfraaid met hemelsblauwe vlekken. D e staartvin is oranjerood en iets doorzichtig, de anusvin is dan weer rood met wat blauw. De buikvinnen – welke
langer zijn dan bij het wijfje – zijn roodomrand gevlamd. De zij- ofzwemvinnen (borstvinnen) zijn zo goed als kleurloos. D e kop is terug fel oranje en
naar de naar b eneden wijzende muil toe, rood. D e bovenste grote lip van zijn
bek heeft een opvallende metaalgroene kleur en wordt gebruikt als baltsorgaan. Hier en daar zijn er op het lichaam prachtige metaalblauwe vlekjes waar
te nemen, welke het geheel compleet maken! D e geophagusman krijgt na verloop van tijd ook nog een bult op zijn hoofd. Een onbeschrijfelijk mooie vis,
ongeacht welke lichtinval ook!!!
De beste verhouding man/vrouw is 1 op 2 à 3 . Zijn halve trouwboek heeft niet
zo'n mooie kleurenpracht en blijft licht gelig en grijzig. Het enige wat opvalt is
het rode randje aan de rugvinnen en de zwarte dwarsbanden.
o kt o b er
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- ZoetwaterNet als bij de meeste geophagusvarianten is ook de G. pellegrini een muilbroeder met de perfectie van Malawi- en Tanganjikacichliden! Het mannelijk
exemplaar verleidt zijn geliefde door te gaan ‘klepperen' met zijn lippen. Indien ze kuitrijp is, wordt ze als het ware gehypnotiseerd door dit gedoe. Het
bruidspaartje kiest dan een vlakke steen uit die ze dan eventjes poetsen. Dit kan
toch enkele ‘ stenen' gaan duren! Het vrouwtje legt haar eieren stuk voor stuk af,
neemt ze ei per ei terug in de muil terwijl ze dan naar de hom van haar partner
hapt. Ondertussen ‘kleppert' hij er maar op los, tot hij er bijna bij neervalt.
Tijdens deze gebeurtenis maken ze een draaiende liefdesdans. Eenmaal alles
achter de rug is, gaat papa Geophagus al op zoek naar een andere partner terwijl mams de broedzorg voor haar rekening neemt. Na een tweetal weken
komen de j ongen voor het eerst uit de muil, er kunnen er wel zo'n 50 tal zijn!
Eenmaal ze hun beschermende nest hebben verlaten, keren ze zelden terug.
‘Moeder pelligrini' verandert dan haar gedrag en gaat fel uithalen naar de andere
bewoners van het aquarium die te dichtbij komen. Zelfs de partner krijgt afen
toe rake klappen. De j onge Geophagusjes kan j e best artemia-naupliën geven.
Opgepast deze geophagusvariant kan toch uitgroeien tot een slordige 18 à 2 0
cm! Dus geen al te klein aquarium. De watersamenstelling mag niet te zuur
zijn in tegenstelling met vele andere Zuid-Amerikanen; een pH van 6,5 à 7,5;
een KH rond de 20 dH en een GH tussen de 10 en de 15 dH. Dit in combinatie met een temperatuurtje van 24 à 28  ˚ C.
De ‘aardvreter' heeft zijn naam natuurlijk niet voor niets gekregen en haalt zijn
voedsel uit het zand. Dus alles wat niet drijft, voornamelijk diepvries, eet hij met
graagte op. Eén ding is zeker, uw zandbodem zal in geen geval dichtslibben.
In zijn natuurlijk biotoop zijn de lichtstromende riviertjes b ezaaid met stenen,
kienhout en plantenresten zoals bladeren met hier en daar wat zandvlakten.
Het  aquarium  kan  men  zo gaan  inrichten,  zonder  de bladeren  natuurlijk.
Schuilplaatsen zijn er ook nodig, zo kan moeder Geophagus haar j ongen uitlaten op een veilig plekje.
Deze prachtige en rustige vissoort kan j e bij vanalles wat zwemt gaan plaatsen
als ze maar niet te agressiefzijn en hem niet stresseren! Maar zeker geen concurrerende mannetjes erbij plaatsen want dit zou kunnen ontaarden in hevige
gevechten! O ok de G.
 s teindachneri laat men hier b est achterwege want ofwel
–
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− Zoetwater−
zit de kans erin dat er hybriden ontstaan – wat we ten alle kosten moeten vermijden – ofwel eindigt men terug in een felle strijd! Voor de rest zijn er geen
problemen.
Zo dit was het dan wat het deze mooie G. p ellegrini betreft en ik moet toch
zeggen ik heb vele ‘parels' in mijn aquarium rondzwemmen, maar deze vis is
een echte ‘diamant'!

Vol wassen ma n n etj e met een i mp osa nt e voor h oofd bul t

Geophagus s p. Ta paj os Red
Hea d.

E en n og on besc hr even
s oort ui t de ri o Topaj os
( di c ht bi j de sa mens mel ti ng
met de Amaz on e) en ri o
Ar a pi u ns ( di c ht bi j
de
sa menvl oei i ng met de
Ta paj os).
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− Uitnodiging−
Ver r assi n g,

s ur pri s e,

Ü b er r asc h u n g,

s or pr es a

Uitnodiging algemene bijeenkomst vrijdag 25 oktober
De vergrijzing van de b evolking is niet alleen nefast voor de sociale
zekerheid, maar ook Aquatropica deelt in de brokken. En nee, ik heb het
niet over het feit dat het aantal leden j aar na j aar terugloopt. Dit heeft
een totaal andere oorzaak. Ik heb het over het feit dat het ieder j aar
moeilijker wordt om betaalbare sprekers te vinden. Een flink aantal
sprekers kappen ermee wegens hun leeftijd en nieuwe instroom is er
nauwelijks.
Het bestuur heeft zijn best gedaan om een spreker te vinden voor
oktober. Helaas is dit ons tot nu toe niet gelukt. D e ene spreker was
niet vrij en de anderen vroegen naar ons gevoel veel te veel geld.
Dus wat het wordt op vrijdag  25 oktober is bij het ter perse
gaan van het boekje nog niet gekend. Laat het ons houden op
een  verrassingsavond.  Misschien  geven  we  een  cursus  paaldansen
voor dummies ofbespreken we de p aringsdans van de wilde andijvie.
Alle gekheid op een stokje, het clublokaal is op vrijdag 2 5 oktober zeker
open en er zal iets gepresenteerd worden, alleen weten we nog niet wat.
De komende bestuursvergadering zal  dus naar  alle waarschijnlijkheid
een lange worden.
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