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Filip Willen, penningmeester Aquatropica
Ja inderdaad... j e bent al aan het voorlaatste nummer ... en
op het einde van de maand de laatste vergadering voor het
jaar 2019. Zoals gewoonlijk eindigen we ook dit j aar met
een duik onder water. D eze duik wordt geleid door Gerrit. 

Het voorbije j aar hebben we geprobeerd een zeer gevarieerd aanbod aan sprekers te boeken. We hebben geprobeerd alle takken van onze hobby aan b od te brengen. Helaas, we stellen meer en meer vast hoe moeilijk het is om goede sprekers te vinden. Een goede spreker kan zijn publiek b oeien en het onderwerp
interessant en interactiefover brengen. Hoe meer het verenigingsleven achteruitgaat hoe minder aanbod van sprekers natuurlijk, ... ofis het andersom?
Als we dan al iemand b ereid vinden om een avond te vullen over een b epaald
onderwerp, mag j e niet verschieten wat hun vergoeding bedraagt. Een ‘ kostendekking' van  150  €  is  eerder  normaal  dan uitzondering.  Het  feit  dat  het
aanbod van sprekers niet uit de nabije omgeving komt ligt hieraan de oorsprong . Een nadeel van een Zuid-West-Vlaamse vereniging ... 
Deze bedragen kunnen we ons als kleine vereniging niet elke maand veroorloven. Vandaar dat we als b estuur ook proberen om zelfiets samen te steken.
Ons doel is tijdens een gezellige avond ervaringen uitwisselen. En geeftoe,
wat is er beter dan een groep ervaringsdeskundigen samen op vrijdag in een
clubbokaal ... D aar kan toch niets tegenop! 
We gaan door, en zoals het een echte West-Vlaming betaamt blijven we ervoor gaan. Bijgevolg vragen we j ullie niet langer te wachten om j ullie lidgeld te
storten voor het volgend j aar.
Als Aquatropicalid ontvang j e maandelijks enkel het prachtige en denk het
meest verruimende  maandblad van  alle bestaande  aquarium verenigingen.
Hiervoor b etaal j e € 22.
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Wens j e echter ook BBAT-lid te zijn, dan b etaal j e € 34. Hiervoor ontvang j e
tevens het rijk geïllustreerde blad AquariumWereld.
Storten kan nog steeds op rekeningnummer BE66 9796 2363 6243.
We hopen jullie allen in 2 020 terug te mogen ontvangen. Tips en weetjes zijn
steeds welkom, hetzij als onderwerp voor een vergadering hetzij voor een artikel voor ons maandelijks tijdschrift.
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Oreichthys crenuchoides
Met dank overgenomen uit het maandblad van A.V “de Rijswijkse”.

Bij ‘nieuwe' visjes komt het nog wel eens voor, dat het even duurt voordat ze
een complete naam hebben. Zo was het ook met Oreichthys crenuchoides .
De tweede helft van de naam heeft het diertje nog niet zo lang, hij moest het
eerst met ‘High Fin' of‘Sail Fin' doen.
Die aanduiding geeft overigens wel weer aardig aan, wat er aan het diertje zo
bijzonder is. De dominante mannetjes hebben een uit de kluiten gewassen
rugvin, die ze als een zeiltje kunnen opzetten. Als ze nog een Nederlandse
naam moeten krijgen, kon ‘zeilvinbarbeel' wel eens een goede kans maken.
De visjes zijn een vrij nieuwe soort (2009), afkomstig uit de Jorai rivier in
West  Bengalen.  Het  zijn  relatief ruitvormige,  karperachtige visjes  met  een
overwegend zilvergrijze grondkleur met een nettekening over de flanken, en
als bijzondere kenmerken een blauwe iris in het oog, een zwarte stip op de
staartwortel en bij de mannetjes een vergrote rugvin die opgezet kan worden.
De diertjes worden maximaal 5 centimeter groot.
– 4 –
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Het geslachtsonderscheid is gemakkelijk te zien. D e vrouwtjes zijn iets dikker
en ze missen de vergrote rugvin. Die hoeft overigens ook niet bij alle mannetjes aanwezig te zijn; bij ondergeschikte mannetjes blijft deze wel eens kleiner.
De visjes zijn het best te houden bij een temperatuur van 2 3 - 2 8 ˚ C in helder,
neutraal water in een prettig b eplant aquarium. Voor een gezelschapsbak zijn
ze niet zonder meer geschikt. Op zich zijn ze nog niet eens zo schuw, maar ze
laten zich de kaas wel van het brood eten, omdat het vrij trage eters zijn.
In gezelschap van vissen als sumatranen zouden ze zonder meer verhongeren
Vooral kleine rustige visjes zoals Danio


erythromicron en Danio
m argaritatus
lijken wel geschikt als gezelschap. Een combinatie met Sawbwa resplendens
zou ook moeten kunnen.

Li nks: Dani o margaritatus
Rec hts: Sawbwa resplendens

De visjes worden bij voorkeur met klein levend voer gevoerd; de diepvriesvariant
kan ook nog. Vlokken en dergelijke zijn minder geschikt. Ze eten het wel, zij het
niet bijzonder enthousiast. Bij levend voer blijven ze in toch in een betere conditie.
Kweken met de visjes zou op zich b est moeten kunnen. Ze zetten hun eieren
aan de onderkant van waterplanten afop de manier die we ook wel van kegelvlekjes kennen. De jongen komen na  ongeveer  5  dagen uit  en kunnen  de
eerste tijd gevoerd worden met heel fijn slootvoer en pantoffeldiertjes. Later
komen dan de p as uitgekomen artemia en dergelijke.
De  familie  kent  ook  nog  andere  aardige  visjes.  Om  te  beginnen  is  daar
Oreichthys cosuatis. Dit is een slanker gebouwd visje met een minder hoge
rugvin en een fraai netpatroon over de flank.
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Ze zijn meteen van de O. crenuchoides  te  onderscheiden
door  het  ontbreken  van  de
stip  op  de  staartwortel.  Ook
een leuk visje, dat zo afen toe
wel in de handel opduikt.
En  er  blijkt  nog  een  meer
kleurrijke  soort  te  zijn,  die
onder de naam Oreichthys sp.
“Myanmar Redfin” bekend is.
Deze soort ziet er heel fraai uit, maar in de handel heb ik die nog niet gezien.
Te  verwachten  valt,  dat  er
nog  wel  meer  soorten  uit
deze familie zullen opduiken.
Het gebied waar ze vandaan
komen, is geruime tijd niet al
te toegankelijk geweest, maar
de laatste tijd verandert dat.
 Oreichthys s p. Mya n mar Redfi n
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I Jzer toevoegen aan het zeeaquarium
Rien van Zwienen
Met dank overgenomen uit Cerianthus (https://www.cerianthus.nl/)
Van a lle toevoegingen d ie we tegenwoordig in h et aquarium doen wil ik e r deze
keer eentje u itlichten: ijzer.

Het toevoegen van ijzer heeft een aantal voordelen.
Ten  eerste  kunnen  bepaalde  macroalgen  sneller  groeien  en  er  donkerder,
mooier groen uitzien als er ijzer aan het aquarium wordt toegevoegd. Macroalgen zijn algen die met het blote oog zichtbaar zijn, kleinere algen die alleen met de microscoop te zien zijn heten microalgen.
Bovenop dit esthetische voordeel, zorgt deze toegenomen groei ervoor dat de
macroalgen een beter nutriëntexportsysteem zijn. Een ander voordeel is dat
snel groeiende macrolagen beter concurreren met microalgen, die vaak een
bron van frustratie zijn voor aquarianen.
Ten tweede is men er van overtuigd dat ijzer b elangrijk is voor groenkleuring
van SPS-koralen. Helaas heb ik geen documentatie kunnen vinden hoe dit biologisch werkt. Er zijn natuurlijk diverse
factoren  die belangrijk  zijn voor  het  in
stand houden van de mooie kleuren van
vele  SPS-koralen.  De  soort  en  hoeveelheid licht, de pH, de alkaliniteit, de hoeveelheid  nutriënten,  sporenelementen
(ook ijzer), bacteriën en aminozuren zijn
allemaal belangrijk voor de kleuring van
de koralen. Aan deze factoren moet allemaal voldaan worden,  als  er  eentje  niet
klopt zullen de kleuren niet optimaal zijn.
Wat betreft de invloed van licht op kleuren
van  koralen  hebben
 Dana  Riddle  1,2)  en
3)
Ken S. Feldman  een aantal artikelen in
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Advancedaquarist.com geschreven.
Ik zal me hier beperken tot de invloed van
ijzer in het zeeaquarium.  4,5) Ik zal eerst aangeven waar ijzer biologisch gezien
voor gebruikt wordt en dan wat ideeën geven hoe j e het in het zeeaquarium
kunt gebruiken.
 IJzer biologisch gezien

Alle levende wezens hebben ijzer nodig.  Sommige krijgen het met voedsel
binnen, anderen door opgelost ijzer te absorberen. In vele natuurlijke omgevingen, variërend van delen van de oceaan tot het menselijk lichaam, kan ijzertekort  de reden zijn  dat  de groei  stagneert, ijzer is  dan  de beperkende
factor in het voedsel. Het feit dat de meeste organismes slimme methoden
hebben ontwikkeld om ijzer uit hun omgeving te halen geeft wel aan dat ijzer
erg belangrijk voor ze is. Maar waarom?
Het blijkt dat ijzer (Fe), ontelbare toepassingen heeft in biologische systemen.
Een heel b ekende is dat ijzer een b elangrijk bestanddeel is van hemoglobine.
IJzer zorgt ervoor dat hemoglobine zuurstofkan binden en zodoende door
het lichaam kan transporteren. Vissen hebben grote hoeveelheden hemoglobine in hun bloed en zijn zo in staat heel efficiënt zuurstofvan de kieuwen
naar de rest van het lichaam te transporteren. Vissen krijgen hun ijzer uit
voedsel, en zolang ze dus goed gevoerd worden krijgen ze geen ijzertekort, ongeacht de concentratie ijzer in het water.
Er zijn vele andere toepassingen van ijzer in het biologische systeem en vele
worden uitgevoerd door organismen die over het algemeen geen voedsel zoals
algen consumeren. Het zijn deze organismen die gevoelig zijn voor ijzer tekorten in het water. Waar gebruiken deze organismen ijzer voor?
IJzer komt in twee ionvormen voor, Fe 2+ en Fe 3+. Dit komt bij niet veel metalen voor, en daarom kunnen organismen ijzer gebruiken op een manier die
niet mogelijk is bij andere metalen. IJzer wordt daarom in feite door alle organismen  in  heel  veel  proteïnen  en  andere  typen  organische  moleculen  gebruikt. Veel  van  deze  toepassingen  maken  gebruik  van2+ de  heen3+ of teruggaande redoxreactie tussen de twee vormen van ijzer: Fe e- + Fe .
Belangrijke reacties waar dit voorkomt zijn fotosynthese en ademhaling.
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 IJzer in fotosynthetische organisme

Zoals gezegd, is ijzer heel b elangrijk voor fotosynthese en dit is op zijn minst
verantwoordelijk voor  de grote behoefte  aan ijzer bij fytoplankton  en macroalgen. Fotosynthese scheidt in principe koolstofdioxide (CO 2) in koolstof
(in de vorm van organisch materiaal) en zuurstof( O 2) zoals te zien in onderstaande vergelijking: 6CO 2 + 6H 2O - > C 6H 12O 6 (glucose) + 6O 2
Dit proces is lang en gecompliceerd, maar eenvoudig gezegd moeten er elektronen van de zuurstofatomen in CO 2 verhuizen naar de koolstofelektronen
van het C O 2, om zuurstofen organische moleculen te vormen. Het is ijzer dat
er gedeeltelijk voor zorgt dat dit proces mogelijk is.
 IJzer in de oceaan
IJzer in de oceaan is voornamelijk ijzer(III) (Fe 3+), omdat alle Fe 2+ dat gevormd
door zuurstofen andere oxiderende stoffen teruggeoxideerd wordt tot
3+
Fe . De ijzerconcentratie varieert behoorlijk per locatie en diepte, en wordt aan
de oppervlakte minder door opname van organismen. Typische oppervlakteconcentraties zijn in de orde van 0,000006 ppm. Als ze niet gebonden zijn aan
een organisch molecuul, bestaat ijzer in zeewater vooral als opgelost Fe(OH) 3.
IJzer(III) is behoorlijk onoplosbaar in zeewater bij pH 8,2 vanwege de vorming van ijzeroxides (roest) in verschillende vormen. In feite, is het een van
de slechtst oplosbare kationen in zeewater. Dus, een grote hoeveelheid ongebonden ijzer een aquarium gooien zal alleen maar op de bodem neerslaan.
In de meeste oceanen wordt de groei
van fytoplankton beperkt door stikstofbronnen  (nitraten).  In  sommige
plaatsen  echter,  waar  genoeg  stikstof, fosfor, en silica ( diatomeeën) is,
wordt  de  groei  van  fytoplankton
naar men aanneemt beperkt door de
Acropora sar mentosa gr oen
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beschikbaarheid van ijzer. Experimenten in de oceaan hebben aangetoond
dat de groei kan worden versneld door het toevoegen van ijzer. Tevens hebben
experimenten in de oceaan aangetoond er vooral groei van diatomeeën, cyanobacteriën en dinoflagellaten optreedt.
Een van de b evindingen van deze studies is het verband met fosfor. D e ideale
oplossing verhouding van ijzer tot fosfor is tussen 1:100 en 1:1.250 voor fytoplankton in de kustwateren.
 IJzer in aquaria: heeft toevoegen zin?

Als ijzer een b eperkende voedingstofkan zijn in de oceaan als er voldoende
stikstof en fosfor  aanwezig is,  dan lijkt het logisch  dat  dat  ook voor  onze
aquaria geldt, waar stikstofen fosfor in vele mate meer aanwezig is dan in de
oceaan. Er is weinig b ekend over ijzergehaltes in aquaria, En als er al een totaal ijzergehalte bekend zou zijn, dan kan men nog misleid zijn als het ijzer
niet in een biologisch beschikbare vorm aanwezig is (zoals in anorganische
deeltjes ofsterk gecheleerde organische moleculen).
Het schijnt dat veel van de organische moleculen die ijzer binden in de natuur
en in het aquarium aangemaakt worden. Als deze het ijzer te sterk binden,
cheleren, is het ijzer niet biologisch beschikbaar. Het lijkt erop dat het dus
zeer b elangrijk is hoe het ijzer gebonden is. D e totale hoeveelheid ijzer die we
meten met testsetjes ofICP is dus waarschijnlijk niet zo b elangrijk, omdat we
eigenlijk geen idee hebben hoeveel van het ijzer biologisch b eschikbaar is. Bij
ijzer is er dus geen direct verband tussen concentratie en effect, zoals we dat
wel zien bij bv. calcium ofKH.
Sommige  publicaties  wijzen  erop  dat  cyanobacteriën  ook  in  situaties  met
weinig  ijzer  goed  gedijen.  Dit  zou  onder  andere  komen  omdat  ze  stoffen
maken die ijzer (in water) goed binden. Dit geeft ze een competitiefvoordeel
ten opzichte van andere organismes die ook ijzer nodig hebben.
Andere publicaties spreken dit echter weer tegen, ze zien geen verandering in
groei van de cyanobacteriën als de ijzerconcentratie verhoogd wordt. Het is
voor aquarianen echter wel verstandig hier op te letten en de ijzertoevoeging
te stoppen als j e cyanobacteriën (rode flap) ziet opkomen.
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Omdat het voedsel wat we in het aquarium doen grote hoeveelheden ijzer bevatten, hoe is het dan mogelijk dat het water te weinig ijzer kan b evatten? Er
zijn verschillende mogelijk belangrijke  export mechanismes  denkbaar voor
aquaria. IJzer wat gebonden is aan organische moleculen kan afhankelijk van
de aard van het organische molecuul snel worden afgeschuimd.
IJzer wordt in het aquarium ook door veel organismen opgenomen. O ok kan
het ijzer in het water soms gewoonweg niet biologisch b eschikbaar zijn omdat
het te sterk gebonden is aan bepaalde organische moleculen. Tenslotte kan
ijzer ook gewoon neerslaan in het aquarium omdat de pH te hoog is (bv. bij
kalkwater toevoegen).
 IJzer in aquaria: wanneer is toevoegen nuttig?
Het is zeker niet altijd nuttig ijzer toe te voegen. Bv. in een aquarium zonder
macroalgen, zodat j e geen opname hebt van stikstofen fosfor kan ijzer toevoeging een b estaand microalgenprobleem versterken. Het kan ook de balans
doen omslaan naar een microalgenprobleem als ijzer de beperkende factor was
voor de groei van microalgen. In deze gevallen is het beter geen ijzer toe te voegen
ofop tij d te stoppen met toevoegen als de groei van microalgen toeneemt.
Het kan nuttig zijn ijzer toe te voegen als j e voldoende macroalgen in j e systeem hebt (aquarium ofsump) met ofzonder microalgenprobleem. De macroalgen laat j e dan zo snel groeien dat zij het nutriëntgehalte ( stikstof, fosfor)
laten dalen. Het laten groeien van macroalgen is in feite een van de beste manieren om fosfaten uit j e aquarium te verwijderen.
 IJzer in aquaria: hoeveel en in welke vorm?
Het bepalen hoeveel ijzer j e moet toevoegen is vrij eenvoudig: het lijkt niet
veel uit te maken. Als j e eenmaal genoeg hebt toegevoegd om zeker te zijn dat
ijzer geen b eperkende factor meer is schijnt extra ijzer geen kwaad te kunnen
(ten minste we horen er weinig over).
IJzer kan j e toevoegen als oplossing van 5 g ijzer ( als 2 5 g ijzersulfaat.heptahydraat) in 2 50 ml water wat 5 0,7 g natriumcitraat.dihydraat bevat. Hiervan kan
je 2-3 keer per week 0,1 tot 0,3 ml aan 800 liter zeewater toevoegen. In vier
jaar tijd heb j e dan ongeveer alle 5 gram ijzer aan j e aquarium toegevoegd. Dit
lijkt nogal veel,  en  dat is het  ook. Het is genoeg  om  3 miljard liter water
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zonder ijzer op het natuurlijke niveau van 0,000006 ppm ijzer te krijgen. 
Ook al ziet men over het algemeen weinig ofgeen effect van te veel ijzer toevoegen, is het goed te b edenken dat geen aquarium hetzelfde is, we hebben allemaal een verschillende, variërende bezetting. Als j e vreemde, ongewenste
reacties ziet, neem de dosering dan terug ofstop er helemaal mee.
Omdat  niet  iedereen  in  staat  is  om  zelf ijzer(II)citraat  te  maken  koop je
meestal een commercieel ijzersupplement. Het is aan te b evelen ijzersupplementen te kopen waar het ijzer aan organische moleculen is gebonden. IJzer
dat voor zoetwater verkocht wordt, is vaak niet gebonden omdat ijzer beter
oplosbaar is bij de lage pH van zoetwateraquaria. Het is b eter deze producten
niet in het zeewateraquarium te gebruiken. Als het goed is gebruiken de fabrikanten geen organische moleculen die het ijzer te sterk binden, maar stoffen
als EDTA  en  citraat,  die fotochemisch  degraderen  en  continue  een beetje
ijzer vrij geven.
 Effect van ijzer op het koraal 
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In tegenstelling tot het onderzoek in oceanen is er nog weinig onderzoek gedaan naar het  effect van ijzer in  aquaria. Een van  de belangrijkste  onderzoeken is het onderzoek van Ferrier-Pages. (Response ofa
scleractinian co6)
ral, Stylophora

p istillata , to iron and nitrate enrichment)  .
Hier hebben ze koraalstekken in verschillende b akken gezet waar ze Middellandse  Zeewater  door  leiden.  Het water werd  steeds  chemisch veranderd,
waarbij men steeds de koraalgroei, de zoöxanthellendichtheid, fotosynthesesnelheid en de chlorofylhoeveelheid b ekeek. Het Middellandse Zeewater b evatte heel weinig voedingsstoffen (nitraat< 0 ,06 ppm, fosfaat < 0,02 ppm, ijzer
< 0,2 ppb). Voor de test werd het ijzer verhoogd naar 0,3 ppb, nitraat naar
0,15 ppm. Waardes die veel lager zijn dan in de meeste aquaria. Het water
werd zo snel rondgepompt dat ieder uur een aquariumvolume ververst werd.
Als we eerst eens naar de zoöxanthellendichtheid kijken. Deze dichtheid is
een maat voor de hoeveelheid zoöxanthellen die aanwezig zijn. D oor het verhogen van het ijzer- en nitraatgehalte werden de hoeveelheden zoöxanthellen
behoorlijk vergroot in vergelijk met de controlekoralen. D e grootste toename
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werd gemeten als er alleen ijzer toegevoegd werd. Hetzelfde geldt voor het
chlorofylgehalte. Het lijkt er dus op dat de zoöxanthellengroei b eperkt werd
door ijzer en nitraat, en dan vooral ijzer.
Later zullen we nog bespreken ofdeze zoöxanthellengroei gewenst is en of
deze  groei  ook  langer  doorgaat  dan  de  drie  testweken.  De  onderzoekers
hebben ook verschillende aspecten van fotosynthese gemeten voor deze koralen. Ze vonden dat de fotosynthese in alle gevallen toenam met de grootste
stijging als er alleen ijzer toegevoegd werd. Echter, als er rekening werd gehouden met de toename van de zoöxanthellen werd er per zoöxanthel niet
meer geproduceerd. D e toegevoegde nutriënten hadden blijkbaar alleen effect
op de hoeveelheid zoöxanthellen en niet op de fotosyntheseactiviteit.
Tenslotte hebben ze ook de koraalgroei gemeten door de stukken te wegen.
Het bleek dat de groeisnelheid b ehoorlijk was afgenomen. Zowel ijzer als nitraat en combinaties hiervan veroorzaakte een groeiafname van wel 3 0%. Het
lijkt erop dat ijzer en nitraat giftig zijn voor de koralen ondanks dat de hoeveelheid zoöxanthellen toeneemt.
De  aard van  deze  “giftigheid”  is waarschijnlijk  minder  ernstig voor  aquarianen  dan  het  in  eerste  instantie  klinkt.  De  onderzoekers  denken  dat  de
snelle zoöxanthellengroei toch niet veel waardevolle producten levert voor het
koraal, en dat vandaar de groeisnelheid afneemt. Ze b enadrukken wel dat het
verband tussen calcificatie en ijzer toevoegen onduidelijk blijft.
Ook hier weer de vraag ofdit een tijdelijk effect is ofdat dit langere tijd doorgaat. Alleen lange  duurexperimenten kunnen hier een  antwoord op geven.
Een andere verklaring zou een tekort aan fosfaat kunnen zijn.
Bij fytoplankton is fosforlimitatie vaak minder belangrijk dan stikstoflimitatie. In de oceaan is het nitraat meestal eerder verbruikt voordat het fosfaatgehalte te laag is. Het is echter best wel mogelijk dat koralen te weinig fosfaat
krijgen bij deze lage concentraties zoals in deze test gebruikt, vooral als ze extra
nitraat krijgen.
Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat door de snelle zoöxanthellengroei alle
fosfaat opgebruikt is en er geen fosfaat meer beschikbaar is voor koraalgroei.
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Het is wel duidelijk dat het niet zo eenvoudig is om de testresultaten te gebruiken voor aquaria, maar het geeft wel een indicatie waar we op moeten letten, en wat mogelijke ingrepen zijn.
 Effect van ijzer op andere koralen

Een vergelijkbare studie over ijzertoevoegingen wordt beschreven in het artikel 7)van A.D Harland (Metal tolerance in the scleractinian coral Porites

lutea )  . Vreemd genoeg lijkt dit artikel precies het tegenoverstelde te b eweren
als in het eerste artikel. Zij beweren dat het blootstellen van het Porites

lutea koraal aan hogere ijzerconcentraties tot verlies van zoöxanthellen leidt. Zij
stellen dat koralen zich aanpassen aan het hogere ijzergehalte. Zodat het effect op den duur verdwijnt. Het is niet duidelijk ofdeze verschillende uitkomsten veroorzaakt worden door verschillen in het onderzochte koraal ofandere
verschillen in de onderzoekmethode.
Een derde artikel (Indications from photosynthetic components
that iron is a
8)
limiting nutrient in primary producers on coral reefs)  van B. Entsch, beschrijft het biochemische bewijs van ijzerbeperkingen op verschillende organismen op het koraalrif, maar voert geen echte experimenten uit ofdeze ijzerbeperking de groei van koralen echt tegenhouden. Zij concluderen wel dat ijzertekort  de  groeisnelheid,  biomassa  en  verscheidenheid  van  koralen
beïnvloedt.
Tot slot zijn er nog verschillende artikelen die de aanwezigheid van ijzer in koraalskeletten en weefsel gemeten hebben. Hierin blijkt wel dat de ijzerconcentratie toeneemt als de ijzerhoeveelheid in het water toeneemt. Maar men zegt
niet ofdit goed ofslecht is.
 Waar op letten als j e ijzer toevoegt

De onderzoeken zoals hierboven beschreven geven een paar zaken aan waar
je op moet letten als j e ijzer toevoegt.

AAls er inderdaad een toename van zoöxanthellen optreed, is het mogelijk
dat de mooi gekleurde koralen bruiner worden.
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AAls de hoeveelheid zoöxanthellen zoals beschreven bij het Sinularia -koraal vermindert, is het mogelijk dat de kleuren lichter ofhelderder worden.
AAls
 de  toename  van  zoöxanthellen  zoals  boven  beschreven  door  blijft
gaan, is het mogelijk dat j e vaker uitstoten van zoöxanthellen waarneemt.
AHet is mogelijk dat de koralen minder snel gaan groeien. Ofdit goed of
slecht is hangt er van afofj e wilt stekken ofniet.
AAls
ijzer effect heeft op de cyanobacteriën in het aquarium, kan j e hiervan
toename ofafname verwachten.
ADiatomeeën kunnen sneller gaan groeien.
AFotosynthetische  dinoflagellaten  kunnen  afnemen,  omdat  andere  organismes b eter tegen hen kunnen concurreren.

Al met al is er niet zo veel bekend wat ijzer in het aquarium doet en zijn er
nogal wat tegenstrijdige resultaten uit diverse onderzoeken. Ik hoop dat dit artikel wat aanwijzingen geeft waar op te letten als j e ijzer gaat toevoegen. Gelukkig zijn er weinig aanwijzingen dat te veel ijzer schadelijk is, zodat j e b est
wel wat kan experimenteren, als j e de bovenstaande punten in de gaten houdt.
Bedenk ook dat aan meerdere eisen voldaan moet worden om de SPS-koralen
mooi te laten kleuren.
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H et reigerfabeltje
Wim van Staalduinen
Met dank overgenomen uit Leeri Nieuws
Plastic reigers worden in tuincentra verkocht om n aast de vijver te p laatsen om
echte reigers weg te h ouden. Dat is een f abeltje! Daarvoor m oet j e de p sychologie van een reiger n agaan.

Mannetjesreigers  vissen  in  hun  territorium  en  worden  regelmatig  bezocht
door vrouwtjesreigers. D e plastic reigers zijn mannetjes, want deze zijn feller
gekleurd  en  daarvoor kunnen meer  euro's worden gevraagd. De vrouwtjes
worden eerder gelokt door het plastic mannetje dat daar blijkbaar een goed
visplaatsje  heeft  gevonden.  Mannetjesreigers  die  overvliegen  zouden  eventueel afgeschrikt kunnen worden door de kunstreiger als deze in ‘ aanvalshouding': hals gestrekt, bek naar b oven wijzend, zou staan.
Maar de te koop aangeboden plastic reigers staan steeds naar b eneden te turen. Je kunt dit verhelpen door de hals lichtjes te verwarmen en naar b oven te
plooien; niet te warm anders verandert de reiger in een eend!
Er zijn meer manier om j e vissen te beschermen tegen reigers. Bied ze een
schuilplaats door bijvoorbeeld een bruggetje of steiger boven het water, of
plaats een bewegingsmelder die geïnstalleerd en aangesloten is op een fonteinpomp. Als een reiger dan de euvele moed heeft in j e vijver te gaan vissen,
zet de bewegingsmelder de fonteinpomp in werking. D e reiger schrikt, vliegt
weg en de kans is groot dat er geen vissen meer worden opgegeten door reigers. Maak niet de fout dat j e de bewegingsmelder op spuiters rond de vijver
plaatst, want dan loop j e de kans dat j e zelfwordt natgespoten.
Ik heb wel eens in een artikel gelezen dat iemand een rode bal in de vijver liet
drijven en daardoor geen reiger meer heeft gezien. Hetzelfde kan j e doen door
een plastic rode vis aan een stukje ijzerdraad in de vijver te laten drijven. Hierdoor schrikken ze ook afen krijgen de vissen gelegenheid om een schuilplaats
op te zoeken.
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Bladstrooisel in het aquarium
Patrick de Laat: D e Minor Rupel-Vaart vzw
Om een b iotoop zoveel
mogelijk n a te bootsen
kan  men  kiezen  om
bladstrooiselzones a an
te leggen in h et aquarium. D
 it g eeftje
 a quarium  een  heel  ander
karakter en het komt
ook n og eens h eel n atuurlijk over.

Natuurlijk zijn lang niet alle bladsoorten daarvoor geschikt Sommige bladsoorten rotten vrij snel en sommige doen daar j uist een halfjaar ofnog langer
over. Het kiezen voor bladstrooisel in j e aquarium is kiezen om rottende dan
wel vergaande bladeren in j e aquarium te hebben liggen, dit brengt natuurlijk
zeer veel afvalstoffen in het water. Iets wat wij als aquarianen nou net niet
willen in het water, want dit is zeer ongezond voor onze vissen.
Als wij een bepaald biotoop willen nabootsen kunnen we echter bijna niet
zonder bladstrooiselzones.  Dit geeft  een  zeer natuurlijke uitstraling  aan je
aquarium en dwergcichliden gebruiken de bladeren ook nog eens als schuilplaats, maar ook om eitjes op afte zetten.
Toen we op zoek gingen naar het juiste blad wat
lang goed blijft en weinig tot geen afvalstoffen
afgeeft kwamen we tot de conclusie dat er drie
verschillende  bladsoorten  zijn  die  uitermate
geschikt zijn om als bladstrooisel in het aquarium
dienst  te  doen,  nl.  beukenbladeren,  eikenbladeren
(Amerikaanse eik) en amandelboombladeren ( Catappa).
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Als men kiest om bladeren in het aquarium te doen moet men op de volgende
dingen letten namelijk:
Pluk de bladeren van de b oom, kies de dikste en sterkste bladeren uit (neem
nooit afgevallen bladeren van de grond, hieraan kunnen schimmelsporen
vastzitten. We moeten altijd vermijden dat schimmel in ons aquarium komt!
Dus van de b oom plukken is aangeraden).
Pluk de bladeren in de zomer.
Laat de bladeren drogen op een droge donkere plaats ( doe ze niet in een telefoonboek, ze drogen dan wel goed maar zijn ook zo plat als een dubbeltje
waardoor het hele natuurlijke effect erafis).
Pluk er meteen meer dan zat voor een heel j aar.
Elke twee  à  drie maanden zal men  de bladeren moeten vervangen  door
nieuwe om al te veel vervuiling te voorkomen.
Was de bladeren voordat j e ze in het aquarium legt.

F
F
F

F
F
F
ìAmandelbladeren  (Catappa)  hebben  een  gene-

zende functie en kunnen worden aangeschaft bij de
betere aquariumzaken ofonlinewinkels. Deze bladeren zijn vrij groot, maar samen met de eiken- en
beukenbladeren maakt het tot een mooi plaatje.
Eikenblad heeft de kracht om het water aan te zuren, let dus goed op de pH-waarden van het aquariumwater bij gebruik van eikenblad.
Beukenblad  heeft  geheel  geen  bijwerkingen  en  is
dus voor de meeste aquarianen het b este!

ì
ì

Wanneer u d eze r ichtlijnen i n d e g aten h oudt, z al h et plaatsen

v an b ladstrooisel
een echte aanwinst z ijn van u w eigen biotoop!
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We hebben een aquarium.
H a fijn, maar wat nu?
Auteur: Jan Altink (bewerkt door Peter Westenberg)
Alle b egin i s m
 oeilijk w
 ordt b eweerd, m
 aar h et b egint n atuurlijk e en s tuk m
 akkelijker a lsje e en a antalfouten

k unt v ermijden. G
 ewoon m
 aar e rmee b eginnen i s i n
ieder g eval n iet de s nelste m anier om de z aken onder de knie te krijgen, want in
tegenstelling t ot w at d oor b eginners v aak g edacht w ordt: e en a quarium h ouden i s
niet s impel. H
 et is ook n iet m oeilijk, m aar er komt wel h et n odige bij kijken.

Het b elangrijkste ding om te weten is dat het houden van een aquarium een
door kennis gedragen hobby is. Met andere woorden: als j e er (nog) niets van
weet, en er ook niets van wilt gaan weten, dan zal het j e nooit lukken. Gegarandeerd. Je b espaart j ezelfveel frustraties ( en een hoop geld) door er dan nu
maar gelijk mee op te houden, een goed voorbeeld van ‘bezint eer gij begint'.
Sta j e open voor al die informatie, b en j e b ereid te leren wat j e moet weten en
ben j e ook b ereid er elke week een uurtje aan te b esteden voor het noodzakelijke onderhoud, dan ga j e aan een aquarium een fantastische hobby hebben
waaraan j e veel plezier zult b eleven.
Om meteen maar een mythe aan te pakken: een ‘beginnersaquarium' is geen
klein bakje, het is liefst zo groot mogelijk. Hoe groter, hoe beter. In tegenstelling
tot wat altijd en overal beweerd wordt. Een beginner zou moeten starten met
een zo groot mogelijke bak omdat grotere bakken veel ‘vergevensgezinder' zijn
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voor de fouten en vergissingen die in het begin nu eenmaal gemaakt worden.
Een fout die wordt begaan met een grote hoeveelheid water heeft doorgaans
minder invloed dan dezelfde fout met een kleine hoeveelheid water. Kleine
bakken zijn voor gevorderden!

Je kunt op het internet heel veel informatie vinden, maar helaas is de kwaliteit
van die informatie zeer sterk wisselend en als b eginner kun j e de goede sites
niet van de slechte scheiden.
Probleem daarbij is ook dat ze allemaal de neiging elkaar na te praten. Ofeigenlijk: van elkaar te kopiëren en plakken. Waardoor j e op verschillende sites
steeds (vaak letterlijk) dezelfde informatie tegenkomt. Dus j e leest ergens iets,
je leest ergens anders (ongeveer) hetzelfde en nog ergens anders lees j e weer
hetzelfde. ‘Goh, nou, dan zal dat toch wel waar zijn‘ denk j e dan.
Maar vaak  is  het gewoon  napraten  of letterlijk van  elkaar gejat. Want  de
goede niet te na gesproken, maar veel mensen willen wel een site over visjes
hebben, maar niet de moeite doen om ook al die artikelen zelfte gaan schrijven. En waarom zouden ze, want j e ‘leent' het toch gewoon bij een ander? Die
ander zal wel hebben uitgezocht ofhet allemaal klopt. Nou, niet altijd. Soms
heeft ‘die ander' het ook weer ‘ergens' vandaan.
Ik leg vaak aan mensen uit wat er bij een b akje vis komt kijken en dan maak ik
doorgaans min ofmeer deze vergelijking:
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Stel, j e wilt mensen gaan houden. Dus j e koopt een woonkamer, een tafel, een
paar stoelen, een bank, een paar kamerplanten, lampen aan het plafond en
een tapijtje op de vloer. Alle ramen en deuren zitten dichtgekit en gaan dus
nooit  open, behalve  1  klein  klapraampje wat je  op  een  kiertje  laat  staan.
Maar; we zetten wel een apparaatje in de kamer wat de lucht filtert, dat wil
zeggen, het haalt stofen zo uit de lucht. En oh j a, de wc laten we weg.
Vervolgens ga j e naar de winkel en zoek j e de mensen uit. Je vraagt j e niet af
ofze elkaar mogen ofdat ze elkaar misschien wel haten, j e zoekt ze gewoon
uit op kleur en model. Dus van die zwarten een paartje, doe ook maar twee
gele en vier rode, en doe van die blanke maar die hele lange dunne daar en die
hele dikke kleine, die vind ik wel grappig.
De winkelier doet de mensen in aparte zakjes en thuisgekomen leeg j e die allemaal in j e fonkelnieuw ingerichte woonkamer. Je kijkt hoe ze rondlopen en
de b oel verkennen en alles is geweldig. ' s Avonds doe j e het klapraampje eventjes wat verder open en j e strooit wat gemengde kadetjes in de woonkamer en
een paar flessen bronwater, waar de mensen gretig op aanvallen.
Kijk eens, hoe lekker ze het vinden! Ze proberen het zelfs van elkaar afte
pakken! Dat gaat zo een paar dagen door:  1x per dag het klapraam op een
kiertje, wat kadetjes en water erin en klaar.
Hoe denk j e dat na 1 week de vloer eruit zal zien (bij gebrek aan een wc) en
hoe het zal ruiken in die kamer? Waarschijnlijk vechten j e mensen om een
plekje dicht bij het klapraampje te b emachtigen. Dus j ij denkt: ‘Hé, ze hebben
honger', terwijl ze alleen maar frisse lucht willen.
Oké, nu een aquarium. D e vissen zwemmen in feite in hun woonkamer, die ze
ook maar gelijk als wc gebruiken. Bah, vies inderdaad. Maar vissen zijn nou
eenmaal geen zindelijke huisdieren.
Bovendien  ademen ze zuurstofin  en kooldioxide  (CO 2) uit, waardoor het
zuurstofgehalte snel daalt. Nou is het zo dat planten en dus ook aquariumplanten, kooldioxide inademen en zuurstofuitademen, maar alleen overdag,
dat wil zeggen: wanneer het licht aan is.
's Nachts ademen planten ook zuurstofin en C O 2 uit! Hoe dan ook, tenzij het
aquarium barstensvol staat met goed groeiende planten en er maar een p aar
visjes in rondzwemmen, zijn de planten (net als de kamerplanten bij de mensenwoonkamer) niet in staat voldoende CO 2 op te nemen en zuurstofafte
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geven om voor de vissen in hun zuurstofbehoefte te voorzien. Er zal dus zuurstofbij moeten, en C O 2 uit. En die viezigheid van die vissen in dat water dat
moet er toch eigenlijk ook uit. Maar hoe?
Kijk, komen we aan bij ‘ Het Grote Geheim'. Je hebt voor de goede verzorging
van ieder aquarium iets nodig dat iedereen (in dit land) thuis op voorraad
heeft, wat makkelijk te gebruiken is en heel weinig kost.
Daarom vertellen ze dat ook bijna nooit in een dierenwinkel, want daar verdienen ze natuurlijk geen fluit aan!
Weet j e al wat ik bedoel? Wat dacht j e van water !!
Door elke week een gedeelte van het aquariumwater te verversen b ereik j e een
aantal dingen:
de vissenpoep en -pis en andere in het water opgeloste rommel worden afgevoerd
de hoeveelheid zuurstofwordt aangevuld
verbruikte mineralen worden aangevuld
de hoeveelheid fijne zweefstoffen die het filter er niet uit krijgt wordt verminderd.
En dat alles kost bijna niets, want wat kost water nou helemaal? Natuurlijk
zijn er wel een paar spelregels.

å
å
å
å

Hoeveel water moet ik verversen?

In een goed ‘ingedraaid' aquarium met een
normale visbezetting en een goede bezetting
aan waterplanten elke week ongeveer 20 %
van de netto inhoud. Nog beter zou zijn 2x
per week 15 %, maar 1x 20 % volstaat.
Ververs met water dat iets koeler is dan het
water wat j e uit de bak haalt. Het kleine deel
dat j e ververst zal dankzij het filter en de verwarming snel op temperatuur gebracht worden, terwijl warmer water slechts zeer langzaam afkoelt. Bovendien bevat warm water
minder zuurstofdan koeler water.
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Mag ik nooit meer dan 2 0 % verversen? Nou, dat mag b est, maar dan moet j e
dat wel met wekelijkse regelmaat doen. Dus niet de ene week 30 % , de week
erop 10 % en de week daarop 50 % , maar elke week hetzelfde percentage.
Doorgaans is het alleen noodzakelijk als de b oel in het honderd is gelopen of
als er sprake is van een veel te zware visbezetting. Als er dikke ellende heerst
in de bak, dan moet het wel. En die ellende kan j e krijgen door bijvoorbeeld
eerst vier weken niets verversen, en dan in één keer 80 % ofzo.
De vissen zijn eerst heel geleidelijk aan gewend aan zwemmen in rioolwater
en worden dan ineens in nagenoeg zuiver water gedaan! Zo'n onderhoudsschema is een goede manier om ervoor te zorgen dat j e te maken gaat krijgen
met ziekten, planten en vissen die dood gaan, algenellende enzovoorts.
De truc is dat j e vaak weinig ververst, in plaats van soms veel.
Hoefik alleen maar water te verversen dan? Nou, nee. D at zou ook wel iets te
simpel zijn. Maar het is absoluut wel het b elangrijkste. Veel hangt afvan wat
je in j e bak hebt en hoe groot de bak is. Hoe groter ( dus hoe meer water erin)
hoe minder snel de watervervuiling kritiek wordt. En uiteraard omgekeerd:
hoe kleiner de b ak hoe sneller de watervervuiling kritiek wordt. D aarom zijn
kleine bakken ook eigenlijk per definitie ongeschikt voor b eginners.
Alles in een goed ingesteld aquarium gaat om de b acteriehuishouding.
Je hoort vaak ‘de planten gebruiken de vissenpoep als mest' en dat is onzin.
Planten kunnen daar niets mee. Het moet eerst door bacteriën worden omgezet in stoffen die de planten kunnen opnemen, net als in de tuin. D e bacteriën moeten het vissenafval als het ware eerst composteren.
Vaak wordt beweerd dat met waterverversing ook die belangrijke bacteriën
worden weggegooid, maar dat is onzin. Die b acteriën leven nauwelijks vrij in
het water, ze leven op het b odemsubstraat, in het filter en op de binnenkant
van het glas. Als j e een nieuw aquarium wilt ‘ kickstarten' hoefj e ook niet met
oud water te rommelen. Strooi maar een handje b odemgrind uit een goed ingedraaid aquarium over het substraat in het nieuwe aquarium, en/ofspoel een
filterspons  van  een  goed  ingesteld  aquarium  uit  over  de  hagelnieuwe  en
brandschone vulling van een nieuw filter voordat dat in b edrijfgesteld wordt.
Op die manier ‘ent' j e het nieuwe aquarium met de juiste b acteriestammen.
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Dan iets over de benodigde b enodigdheden.
Wat is er echt nodig?

F Schoon, helder water

Vrij van zware metalen en parasieten. Met andere woorden: leidingwater.
Want in heel Nederland is het leidingwater geschikt voor een gezelschapsaquarium. Wil j e hele bijzondere vissen, dan vragen die doorgaans ook om heel
bijzonder water. Gewone vissen, gewoon water.
Aquasafe en dat soort producten zijn goed, maar in Nederland vaak onnodig.

F Filtering

Een goed filter is onmisbaar om zweefvuil uit het water te halen en te helpen
bij de b acteriologische reiniging. Onthoud wel dat een filter een hulpmiddel is
dat waterverversingen nooit kan vervangen.
Onthoud ook dat een filter eigenlijk een soort prullenbak is waar weliswaar al
het vuil in wordt verzameld, maar dat het water nog steeds door al dat vuil
heen gaat! Om het vuil definitiefuit water te krijgen, zal het filter dus regelmatig moeten worden schoongemaakt,

F Warmte

Omdat de huiskamer doorgaans rond de 20 graden is en de meeste visjes uit
de tropen komen, moeten we het water rond de 24 à 25 graden kunnen houden. Dus een verwarmer met thermostaat. Een thermometer is in het b egin
misschien handig, maar  de goedkope  aquariumthermometers zijn heel  onnauwkeurig en na verloop van tijd zie j e aan het gedrag van j e vissen wel hoe
het gaat. Wil j e toch een thermometer, geefdan een p aar centen meer uit en
koop een goede.

F Licht

Om de vissen te kunnen zien en de planten te laten groeien, maar geen direct
zonlicht. Zonlicht is zo sterk dat het gegarandeerd zal leiden tot algengroei in
de b ak en op de ruiten. Zet de b ak dus op een plek waar de zon er niet opvalt.
Hoeveel licht? Als j e planten goed wilt laten groeien: veel! Heb j e maar 1 buis?
Plaats er een buis bij. Voorzie altijd elke buis van een goede reflector. Maak
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de binnenkant van de aquariumkap wit ( spuitlak). Wit reflecteert licht, zwart
absorbeert licht.

F Bodemgrind

Om de planten in te laten wortelen en om de b acteriën een groot oppervlak te
bieden is het van belang een bodembedekking van geschikt materiaal te hebben. Grofzand offijn grind voldoen b eide, mits in een dunne laag. Aangezien
de voor ons b elangrijke bacteriën alleen leven in dat deel van de b odem waar
nog zuurstofin doordringt (ongeveer 5-8 mm diep) is het handig om de bodemlaag maximaal 1 cm dik te houden, en alleen dikker te maken waar nodig,
zoals waar planten staan. In de praktijk betekend dat: achteraan dikker, en
vooraan dunner. Deze zuurstofminnende bacteriën zijn de zogenaamde aerobe bacteriën, terwijl degenen die leven in het gebied zonder zuurstofde
anaerobe b acteriën heten. D eze laatste zorgen voor de b ekende rottende putlucht als er in sloten gebaggerd wordt ofwanneer er na enige tijd een (veel te
dikke) aquariumbodem overhoop gehaald wordt. Wanneer waterplantenwortels zwart zijn (ze horen wit te zijn) is dat ook een zeker teken van zuurstoftekort en dus een verkeerd bodemmilieu.

F Een schone bodem

In de loop van tijd gaat de bodem dicht zitten met allerlei verzameld vuil, en
daardoor kan er geen zuurstofmeer in de b odem dringen, waardoor onze geliefde aerobe b acteriën dood gaan en de hele b odem anaeroob wordt. En vervolgens gaan dan ‘zomaar ineens' vissen en planten dood!
Rara,  hoe  zou  dat  nou  weer  komen?  Daarom  is  het  belangrijk  minimaal
eemal per vier weken de bodem met een vuilklok aan een hevelslang op te
wervelen om het vuil ertussen uit te halen. D at vuil wordt dan met het te verversen aquariumwater uit de bak in een emmer geheveld en afgevoerd. Zo'n
vuilklok kan j e kopen, maar een leeg klein petflesje van frisdrank werkt ook
prima. Etiket eraf, b odem erafsnijden, gat in de dopmaken, slang door het gat
steken (moet wel nauw passen) en klaar.
Neem een kleurloos flesje, dan kun j e goed zien wat j e doet in de bak.
Wanneer j e nu de open kant van het flesje in de bodem duwt en weer optilt tijdens het hevelen, zal het b odemgrind opdwarrelen, het vuil ertussen komt los
en gaat met het water mee, en het grind valt weer op zijn plek terug. Het vuile
water is prima voor de tuin, en het aquarium vul j e weer bij met schoon water.
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Er worden in de handel allerlei "stofzuigers" verkocht, en daar heb j e helemaal niets aan. Allereerst: j e ververst geen water! Al het vuile water blijft in de
bak, terwijl j e dat j uist moet verversen. Ten tweede: alleen het grove vuil komt
in de stofzuiger, want het hele fijne loopt weer terug de bak in, slaat neer op
alle planten en vormt daar een p erfecte voedingsbodem voor algen, terwijl het
tegelijk  de  planten  in  de  groei  belemmert  doordat  de  bedekte  bladeren
slechter functioneren bij de fotosynthese. Niet gebruiken dus.

F Regelmaat

Oftewel een schakelklok op de verlichting, zodat elke dag op dezelfde tijd het
licht aan en uit gaat. Zorg voor een b elichting van 12 uur, dat is de lengte van
een gemiddelde tropendag. Schakel met die klok ook gelijk de verwarming
aan en uit. Hierdoor kan het water in het aquarium ' s nachts iets afkoelen, net
als in de natuur: licht aan = kachel aan, licht uit = kachel uit. B ovendien gaat
je verwarming ineens tweemaal zolang mee.

F Goed voer!

En gevarieerd voer! Jij wil ook niet alle dagen hetzelfde eten en bovendien
eten verschillende vissoorten verschillende dingen. Zorg dus voor een paar
verschillende soorten kwalitatiefgoed voer. Koop kleine verpakkingen, want
de vitamines in het voer verdwijnen eruit naarmate het voer veroudert.
Dus niet een grote bus voor
een heel jaar, maar vier  of
vijf verschillende  kleine
busjes die met een halfj aar
allemaal  op  zijn.  Eerder
mag ook. Bovendien (als j e
het  thuis  voor  elkaar  kunt
krijgen dat het in de vriezer
mag)  worden  er  heel  veel
soorten levend voer in ingevroren  vorm  verkocht,  in
handige doordrukstrips. Zo'n blokje laat j e ontdooien (in een klein bakje op
de lichtkap bijvoorbeeld) en dan geefj e het aan de vissen als traktatie. Ingevroren voer komt dichter bij levend voer dan vriesdroog voer. Let maar op de
reacties van j e vissen, dat zegt genoeg.
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 Wat is er soms nodig?

F Plantenvoeding

Wanneer j e een goede plantengroei wilt, zul j e een plantenvoeding voor waterplanten nodig hebben (kamerplantenvoeding is  absoluut ongeschikt!),  simpelweg omdat de vissen (via de bacteriën) niet alle stoffen leveren die voor de
planten nodig zijn.

F Kooldioxide-toevoeging

Ook weer ten behoeve van de planten. Wanneer in eerste instantie gekozen
wordt voor ‘makkelijke' planten zijn extra voeding en extra CO 2 niet nodig.

F Een luchtpompje

Vaak ten onrechte een zuurstofpompje genoemd. Voor de zuurstofvoorziening doet zo'n p ompje niet veel, maar het kan wel helpen om
een teveel aan CO 2 uit te drijven. Wanneer kan zoiets optreden? 'sNachts, wanneer zowel de vissen als de planten zuurstof inademen  en  kooldioxide uitademen.  Zo'n  pompje
zou dan op een aparte schakelklok moeten worden geschakeld en precies omgekeerd aan de verlichting/verwarming: licht aan, p ompje uit, licht uit, pompje aan.
Waarom  overdag  het  pompje  uit?  Omdat  dan  de
planten de CO 2 nodig hebben voor hun fotosynthese.
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Een andere functie van zo'n pompje is dat door het knappen van de luchtbellen het wateroppervlak wat in b eweging wordt gebracht en een groter oppervlak kan meer zuurstofopnemen. Maar datzelfde effect kan ook al met
het  filter bereikt worden;  simpelweg  de uitstromer  op  het wateroppervlak
richten.
 Wat is er nooit nodig?

F Plastic planten

Ze doen niks voor het water ofde vissen en ze zijn eigenlijk een bewijs van
onvermogen  om  behoorlijk  aquarium  te  kunnen  houden  (want  de  echte
planten gingen steeds dood...).

F Plastic en siliconen decoraties, zoals zeeanemonen, koralen etc. 
een tropische zoetwaterbak? Kom op zeg!
FInKasteelruïnes,
gezonken auto's, scheepswrakken ...

Ze kunnen b eslist geen kwaad, maar ze zijn absoluut niet nodig. B esteed het
geld voor deze dingen ( en ze zijn duur!) liever aan echte planten, b eter voer of
een reflector voor de tl-buis.
Echte schelpen
Die lossen op in het aquariumwater en veranderen zo de zuurgraad van het
water. D at kan soms gewenst zijn, maar in dat geval hebben we het niet meer
over een b eginner die niet weet wat voor gevolgen het heeft als er zoiets in de
bak gedaan wordt.

F

Houdt  1 (liefst witte) emmer van tenminste  10 liter voor j e aquarium en gebruik die nergens anders voor!
Houdt ook 1 schaar, 1 afwasborstel, 1 tandenborstel, 1 pannenspons (zo'n gekleurd ding met een groene schuurkant erop) en evt. andere borstels/krabbers/slangen etc. apart voor werken aan j e aquarium.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, alleen water (en evt. schoonmaakazijn
om kalk te verwijderen).
Ververs elke week 20 % van het water. Meer hoeft niet (mag wel), maar wel
elke week. Dus niet 1x in de 4 weken 8 0 % , dat werkt niet. Houdt er een vaste
dag voor aan dan vergeet j e het niet.
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Barbussoort
Margie van der Heijden, Ons Natuurgenot Gouda
Het eerste deel van de naam Desmopuntius

rhomboocelatus verwijst naar het
strepenpatroon op de flank van de vissen wat ietwat doet denken aan een gevangenispak.  Het  woord  “Desmodus”  betekent  letterlijk  “gevangene”.  Het
tweede deel betekent “ruitvormig” wat ook te zien is in het kleurenpatroon.
Deze vis is ook b ekend onder meerdere synoniemen, zoals o .a. Puntius

r hom,

en

boocellatus Systomus rhomboocellatus Barbus rhomboocelatusis .

Hij is endemisch voor het zuidelijke Kalimantan, het Indonesische deel van
Borneo. Zo worden ze o .a. aangetroffen in de Kepayang rivier, een prachtige
rivier met bruin water (ook wel blackwater biotoop genoemd) waar ook de
chocolade goerami's (Sphaerichthys osphromenoides ) voorkomen.
Ook leven ze in de B arito in Zuid-Kalimantan. En tegenwoordig worden deze
barbussen ook in de Kapuas in West-Kalimantan gevonden en de Kahajan die
meer in het midden van B orneo loopt.
Deze mooie barbeel is zo'n 5 cm lang waarbij het vrouwtje ietsje groter is. Het
mannetje is intenser van kleur. Het zijn typische vrijleggers en hebben absoluut
geen broedzorg. Ze zullen als ze de kans krijgen hun eigen eieren opeten. Dus als
je j ongen wilt hebben, zul j e deze in een apart aquarium moeten grootbrengen.
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Aangeraden wordt om een schooltje van zo'n 8 ofmeer stuks te houden. Het
is een vreedzaam visje met de uitzondering tijdens de broedperiode wanneer
twee mannetjes achter eenzelfde vrouwtje aangaan, dan kunnen de mannetjes
onderling nog wel eens gaan vechten.
Medebewoners die lange vinnen hebben zijn ook niet blij met deze barbus,
daar ze hier aan kunnen gaan knabbelen. Het is tevens niet verstandig om
grote en agressieve vissen als medebewoners te nemen.
Wanneer het aquarium goed is ingericht en er genoeg zwemmers in de bovenzone zijn, zullen deze b arbussen zich vooral in de middenzone b egeven. Zo
niet, dan zullen ze zich zo laag mogelijk boven de bodem verschuilen.
Het water dient een pH te hebben tussen de 4 ,5 – 7,5 en een KH/GH van 4 ,0 –
1 1,0. D e temperatuur van het water kan schommelen tussen de 2 0 en 2 8 ˚ C.
Voor de inrichting moeten veel planten en stukken hout, waaronder ze zich
kunnen verschuilen, worden geplaatst.
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In de natuur voeden ze zich met kleine insecten, wormen, garnaaltje en ander
zoöplankton. In het aquarium accepteren ze gedroogd voer van een geschikte
grootte, maar dat mag niet als enige worden gevoerd. B ovendien zijn wildvang
moeilijk aan droogvoer te wennen. Beter is dagelijks wat klein levend en bevroren voer te geven, zoals D aphnia, Artemia en dergelijke, Dit zal ook resulteren in een betere kleuring en het moedigt de vissen bovendien aan om ze
aan het broeden te zetten.
Om het biotoop zo goed mogelijk na te maken, is het belangrijk dat er niet te
veel licht in de bak komt en dat deze goed b ezaaid is met b oomwortels, bladafval en takken. Waterplanten die hier goed tegen kunnen zijn Microsorum

,
,

e
spp.
of
.
Taxiphyllum Cryptocoryn
Barclaya
Stroming hoeft niet bijzonder sterk te zijn.
Het water waarin ze leven is meestal behoorlijk bruin gekleurd, dankzij rottend  organisch  materiaal.  Dit  is
goed na te bootsen door toevoeging
van theewater en/ofbeukenbladeren.
Ook turfop de b odem kan hier een
bijdrage aan leveren. Dit alles
zorgt ook voor een lagere pHwaarde.
Desmopuntius rhomboocellatus
is  echt  een  bijzonder fraai
visje  dat  een  aanwinst  is
voor elk a quarium, ofh et n u e en
biotoopaquarium  of een  gezelschapsbak is.
Cryptocoryne spiralis
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à 
Kleurrijke tropische zeeen.
Uitnodiging algemene bijeenkomst
vrijdag 29 november
Het j aar zit er bijna weer op. De dagen zijn al een flink stuk ingekort en de temperaturen laten het ook een beetje afweten.
Dan is het weer tijd voor onze klassieke filmavond oftoch
een avond die er iets kleurrijker uitziet dan onze andere
vergaderingen. Meestal zijn het verre bestemmingen die
ons doen terugdenken aan de vakantie in een tropisch
paradijs met hagelwitte stranden, turquoise wateren met
kleurrijke vissen en mooi gekleurde koralen.

Zo'n mooie b eelden kunnen alleen maar duikers vastleggen  met  degelijke  onderwaterfotoapparatuur  en
een goede fysiek en veel  behendigheid.
Deze keer trekken we met The O cean Xplorers de wereld rond. Van de Filipijnen via Oman en de Rode zee
naar de Nederlandse Antillen, namelijk B onaire.
Iedere keer proberen we als gepassioneerd duiker en amateurfotograafom de perfecte foto's te maken van koralen,  naaktslakken,  roggen  en  haaien  en  dit  niet  altijd
zonder risico...
Afspraak vrijdag 29 november om 20 uur zaal “Van boven” te Wevelgem.
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