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Woordje van ...

Geert  V
andromme, voorzitter Aquatropica

Beste vrienden,  als voorzitter wens
ik jullie het allerbeste voor 2020,
dit voor uzelfen zeker ook voor uw
familie. 
Ik wens jullie  een veilig  2020,
eentje  waar  geen  ongevallen
mogen gebeuren. Verder wens
ik j ullie een goede gezondheid een  verkoudheid  en  een
griepje  er  buiten  gelaten - de wens
is dat j ullie gespaard blijven van ernstige
ziektes. Verder wens ik jullie veel plezier
in de hobby en in het b eroepsleven.
Tot zover hetgeen ik jullie kan wensen, maar waar ik zelf
weinig aan kan veranderen. Een groot deel gaan jullie
zelf moeten  verwezenlijken  en  de  rest  zal  een
kwestie van geluk zijn. 
Maar beloven kan ik  dan weer wel. Ik beloof samen
met het voltallige bestuur een j aar vol vriendschap waar
we, net als de vorige j aren, ons verder inzetten om met
jullie in dialoog te gaan, te kijken wat de noden zijn en die
ook proberen in te vullen.
Ik beloofdat het terug een vol programma gaat zijn met interne sprekers, maar ook met veel externe sprekers.
Weet j e dat er al 8 van de 10 voordrachten vast staan en ze beloven goed te zijn. Onze Martin gaat ze meestal voorafgaan
——— 2 ———
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beluisteren en alleen maar de goede voordrachten komen dan ook
maar bij ons. 
Ik beloofterug dat we het zullen gezellig houden het komende j aar. Beginnende met de j aarlijkse nieuwjaarsreceptie  voor  onze  leden  en  hun  partner.  In  februari
“vragen staat vrij” waar iedereen met zijn aquariumvragen
mag afkomen. 
Geert  zal  een  stukje voorzien  over  ziektes  door  onze
hobby. 
Tot  zo  ver  onze  beloftes.  Ik  nodig jullie  dus  van
harte uit op onze nieuwjaarsreceptie en hoop er dan
ook iedereen te mogen ontmoeten.
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Zoetwater

Met dank overgenomen uit Aquavo

Deze familie omvat meer dan  1700 soorten zoetwatervissen. Ongeveer 200
soorten leven in tropisch Afrika. Meer dan duizend soorten leven in tropisch
Zuid-Amerika en Midden-Amerika, enkele soorten tot in Texas. Vele soorten
zijn nog niet b eschreven.
Karperzalmachtigen  zijn  gekenmerkt  door  goed
ontwikkelde beentjes van Weber. Het  orgaan van
Weber wordt gekenmerkt een aantal kleine beentjes  (beentjes  van  Weber),  die  een  verbinding
vormen tussen gehoororgaan en zwemblaas.
De tanden zijn een b elangrijk kenmerk, daar zij van familie tot familie sterk
verschillen in aantal en vorm. Bijna alle soorten zijn geschubd en in het b ezit
van een vetvin. D e karperzalmachtigen zijn de vissen die het meest in aquaria
gehouden worden.
Enkele  roofachtige  soorten  buiten  beschouwing  gelaten  zijn  de  diverse
soorten karperzalmachtigen, de vissen die het in een gezelschapsaquarium
goed doen. Vooral hun aanpassingsvermogen maakt hen zo geschikt voor een
aquarium met diverse soorten karperzalmachtigen. Er bestaan vele soorten
die alle weer ondergebracht worden in diverse families, enkel van de meest gehouden families:
Karperzalmen (Characidae)

De karperzalmen vormende grootste familie uit deze orde. Er worden nog
steeds nieuwe soorten karperzalmen ontdekt en b eschreven.
Ze zijn vooral gekenmerkt  door  een lange  anaalvin, het bezit van tanden,
10- 13 stralen in de rugvin en het b ezit van een vetvin achter de rugvin.
——— 4 ———

Jaargang 3 5/01 ( 01/20) 

Aquatropica

Zoetwater

Het verspreidingsgebied loopt van Midden-Amerika tot ver in Zuid-Amerika.
De soorten zijn over het algemeen kleine vissen, die zich voeden met allerlei
waterdiertjes.
Bekend is de Mexicaanse grottenvis (Astyanax jordani
). D eze in onderaardse

grotten levende karperzalm is blind en vindt zijn voedsel door het goed ontwikkelde zijlijnorgaan.
Berucht zijn de piranha's die in het b ezit zijn van een groot en sterk gebit. D e
diverse  piranhasoorten  hebben  verschillende  voedingsgewoonten.  Er  zijn
soorten die uitsluitend plantaardig voedsel nemen en we hebben de vleeseters.
De ongeveer 30 cm groot wordende vleeseters zijn, met de nodige voorzichtigheid thuis goed te houden en te kweken. Wel een aquarium met een soort
want ze lusten vlees en vis.
Als deze vissen goed verzorgd worden dan zult u zien dat de roofzucht wel
meevalt en het een heel mooi gevormde en gekleurde vis is.
Vele soorten karperzalmen worden als aquariumvis gehouden, vooral uit de
geslachten Aphyocharax

, Cheirodon, Gymnocorymbus , Hemigrammus , Hyp,


, Paracheirodon

, Pristella

en Thayhessobrycon Moenkhausia , Nematobrycon
eria . Het zijn gewilde aquariumvissen vanwege hun geringe afmetingen, vreedzaam karakter, aantrekkelijke kleuren en het leven in schoolverband. En niet
onbelangrijk hun aanpassingsvermogen aan het aquariumleven.

Li nks:  Hyphessobrycon axelrodi ( Tr avass os 1 959)
Rec hts:  Hyphessobrycon wadai Mari n h o, Dagosta, Ca mel i er & Oyaka wa 201 6.
I n de ha n del  al  een ti j dj e geken d on der de naa m " bl u eberry tetr a" or " I npaichthys
s p.  bl u eberr y".  

——— 5 ———
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Brede karperzalmen (Curimatidae)

Deze vissen lijken wel wat op karpers. Over het algemeen worden zij ook net
zo groot als karpers en zullen dus weinig in de huiskameraquaria gevonden
worden. Het zijn eters van organisch afval op de b odem.
Kopstaanders (Anostomidae)

Over het algemeen slank gebouwde, middelgrote (tot 40 cm) vissen. Het geslacht bestaat uit vele  soorten. De meest gehouden en geschiktste  soorten
voor het aquarium zijn de geslachten Anostomus

, Schizodon en Abramites

.
Deze soorten zwemmen met het lichaam onder een hoek van 45 ˚ ofmeer,
hierbij de kop naar beneden gericht houdend. Een naar boven gerichte bek
komt eveneens veel voor. D eze dieren halen hun voedsel voor een groot deel
van het wateroppervlak. Met de b ek naar b oven gericht kunnen de dieren gemakkelijk  algen  en  dergelijke van in het water liggende boomstammen  afschrapen.

Li nks b oven:  Synaptol ae mus l atofasci atus ( Stei n dac h n er 1 91 0)
( syn.  Lepori nus l atofasci atus).
Rec hts:  Anosto mus anosto mus ( gestr eepte kopstaa n der).
Li nks on der:  Abra mites hypsel onotus ( Gü nt h er 1 868).
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Penseelvissen (Hemiodontidae)

Een dankbare en veel in huiskameraquaria gehouden soort. Vooral de Hemio
-soorten
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He mi odus gracilis Gü nt h er 1 864.
I s een sc h ol envi s di e z o' n 1 6 c m
gr oot wor dt.  Ni et ec ht gesc hi kt voor
een ge woon a q uari u m d us.
Past meeri n een gr oot A maz on e- bi ot oopbak gec o mbi n eer d met bi j v.
Geophagus, Satanoperca, meer val l en
enz.

 B ijlzalmen (Gasteropelecidae)
Het zijn typische oppervlaktevissen. Ze kunnen zich boven het wateroppervlak verheffen en korte einden ‘vliegen' door zeer snel met de grote sikkelvormige b orstvinnen te slaan. D e krachtige spieren van de borstvinnen zijn ingeplant op een sterk verbreed ‘borstbeen' dat uit een deel van de schoudergordel
ontwikkeld is. Het vangen van vliegen en muggen is een doel van dit vliegen.
Maar het vliegen boven water is ook handig om aan roofvissen te ontkomen.
 Afrikaanse karperzalmen (Alestidae)
Een uit vele soorten bestaande familie. Hiertoe behoort een aantal soorten
dat veel in huiskameraquaria wordt gehouden, zoals kongozalm1 ) (Phenacogrammus interruptus ), geeloogkongozalm (Brycinus longipinnis  ), roodoogkongozalm (Arnoldichthys spilopterus )  en gele kongozalm  (Alestopetersius caudalis ).  Dit  zijn  allemaal
vreedzame  en kleine  scholenvissen.
Alestopetersi us s mykal ai P ol l  1 967.

De bl a u we di a ma ntt etr a staat op de
I UC N-l i j st al s " bedr ei gd".
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Verzorging

Over het algemeen is de verzorging van de diverse  soorten gelijk. Ook de
kweek vertoont van soort tot soort overeenkomsten. Karperzalmen dienen
gehouden te worden in goed beplante, zuurstofrijke aquaria bij watertemperaturen die naar gelang de  soort kunnen liggen tussen  22 en  26  ˚ C. Vooral
soorten uit schaduwrijke oerwoudkreken, leven bij een relatieflagere temperatuur (20-22  ˚ C) dan de soorten die gevonden worden in het open water.
De watersamenstelling heeft een bijna neutrale (voor de kweek een lichtzure) 
pH-waarde. D e hardheid houden we onder de 5 DH.
Voedsel: tubifex, kleine insecten en insectenlarven, watervlooien en eenoogkreeftjes, soms stukjes vlees en in het algemeen ook droogvoer.
De eieren worden gewoonlijk los tussen waterplanten afgezet ofdaaraan vastgekleefd. D e ouderdieren zitten er niet mee om de eieren weer te consumeren.
Als de dieren eieren hebben afgezet en we willen j onge dieren hebben kunnen
we de planten waarop de eieren zijn afgezet overbrengen naar een ander aquarium met dezelfde watersamenstelling en de eieren hier uit laten komen.
De larven komen doorgaans na 3 0-40 uur uit. Wanneer de grote dooierzak na
ca. 3 dagen opgeteerd is, gaan de larven vrijzwemmen en nemen ze voedsel
tot zich. Slootinfusie en fijn stofvoer. Later pekelkreeftjes, daarna hetzelfde
voer als de ouderdieren.
NVDR Aquatr opi ca
1 ) De j ui ste wetensc ha p pel i j ke naa m va n de geel oogkon gozal m i s Bryconalestes

l ongi pi nnis syn.  Br yci n us l on gi pi n ni s.
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John de Lange: https: / / www. aquainfo. nl/

Smalbladig, l ichtgroene plant
 jes m
 et d rie z eer s lanke l engtenerven. D
 e b laadjes
zijn 3 à 5 c m l ang e n c a. 5 m
 m b reed. N
 aar b oven toe s taan d e b laadjes d ichter
tegen elkaar zodat m en bij een b ovenaanzicht de indruk krijgt op een s ter te
kijken vandaar de Nederlandse n aam s terrenkruid. Bij veel licht, a ls m en de
plant laat doorgroeien n aar h et wateroppervlak, is een doorsnede van 1 0 cm.
per s ter g een u itzondering. Z
 oals g ezegd g roeit de p lant h et best onder redelijk
veel licht, zorg er wel voor dat h et licht de p lant o ok kan bereiken dus vermijd
andere overhangende p lanten .

De Bodem

De b odem moet b estaan uit een zachte b odem waar de plant zijn voedingsstoffen kan vinden. In eerste instantie lijkt het toevoegen van voeding in de
bodem voor de Heteranthera zosterifolia niet nodig. Het is echter een zeer
——— 9 ———
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snel groeiende plant die de bodem zonder toevoeging redelijk snel kan uitputten. Om de plant weer aan het groeien te krijgen kun j e mineraalhoudende
korrels vijverplantenmest en gele klei bij de wortels plaatsen.
Onderhoud

Door  de  snelle  groei  van  de Heteranthera zosterifolia  moet  hij  ongeveer
tweewekelijks worden gesnoeid. Dit kan op twee manieren. Je kunt de toppen
afknippen, de stengel zal al snel nieuwe scheuten maken en naar boven toe
nieuwe  sterren tonen. Doe je  dit te vaak  dan zal  de plant  steeds kleinere
sterren  maken.  De wortels gaan  een  dichte  mat  in  de bodem vormen  en
nemen steeds minder effectiefvoeding op.
De tweede methode werkt b eter voor het aquarium. Knip een top afen verwijder voorzichtig de oude stengel met wortels en al. D e nieuwe stengel zal al
snel wortels maken en uitgroeien tot een mooie frisse waterplant.
Opmerkingen

Decoratieve, gemakkelijk te houden plant, die in zacht en hard water goed
groeit. Al naar grootte van het aquarium worden de stengels in de middelste
ofachterste zone geplant. Wanneer u de plant kort houdt kunt u deze ook gemakkelijk gebruiken als voorgrondplant.

——— 10 ———
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Roel Molendijk
Met dank overgenomen uit Ciliata (http: / / www.ciliata. nl)

1)

Slakkenskinken ( Hemisphaeriodon gerrardi)  behoren tot de groep van de
blauwtongskinken e n z ijn a fkomstig u it Oost-Australië. Z
 e z ijn n aar m
 ijn e rvaring m
 akkelijke d ieren om te h ouden. Z
 oals h un n aam a l z egt, h un v oedsel bestaat alleen  uit slakken. Deze soort heeft slechts  in het jeugdstadium een
blauwe tot b ijna z warte tong. Wanneer d e d ieren o uder w orden, n a c irca 1 jaar,

kleurt deze tong roze.

Wat kan j e met een skink? D at is een veel gestelde vraag. Het antwoord is: in
principe niets. Het zit in een terrarium, loopt heen en weer als het honger
heeft, verder liggen ze te slapen. Waarom houd j e deze dieren dan is de volgende vraag. Waarom neem j e een hond ofkat ofeen vogel? Iedereen heeft
wel een liefde voor een b epaald soort dier.
——— 1 1 ———
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Ik ben ongeveer een kleine 16 j aar geleden begonnen om reptielen te houden.
Diverse reptielen heb ik in mijn bezit gehad, tot ik deze grappige lieve diertjes
in een dierenwinkel tegenkwam. Een terrarium besteld, beestjes gekocht en
dan b en j e klaar zou j e denken. Er was toen nog niet veel over deze dieren b ekend. Toen er een overleed, heb ik gebeld naar de zaak waar ik ze gekocht
had. Hoe kan dat? Na uren en uren alles na te hebben gezocht bleek het gebrek aan uv-licht de doodsoorzaak te zijn. Direct alles in het terrarium aangepast om verdere uitval te voorkomen.
Toen b egon de pret. We hadden ineens nakomelingen. Hartstikke gaafnatuurlijk. Gelijk weer die zaak gebeld om het blijde nieuws te vertellen. Krijg j e te
horen “wat leuk, heb j e een terrarium klaar staan.” Uh nee, hoezo. Je moet de
pasgeboren dieren gelijk weg halen bij de ouders anders is de kans groot dat
het mannetje de j ongen opeet, was het antwoord.
Snel aan de slag. B ak in elkaar zetten, lampen er in en gaan met die b anaan.
Gelukkig was ik wel zo slim geweest om de j ongen te tellen. Wat was het geval. Ik had iets speling tussen mijn schuifruiten zitten. U raadt het al. Ineens
kwam ik een j ong tegen in de kamer en nog  1. Een paar dagen later weer 2.
Eerst maar even een appel houden en de j ongen in de bak gaan tellen om
zeker te weten  dat iedereen weer  aanwezig was. Ze waren  ontsnapt, maar
hoe? Na het terugzetten b edacht ik me dat ik misschien de schuifruiten niet
goed dicht had gedaan. Nu was ik er zeker van dat dit wel het geval was.
Week later. Heel de kamer vol b aby's. Ik dacht wat nu weer, hoe doen ze dat
dan? Toen b en ik maar eens voor het terrarium gaan zitten om te kijken hoe
ze het iedere keer flikten om te ontsnappen. En j a hoor, mijn geduld werd b eloond. Na 20 minuten kwam er eentje voordoen hoe. D oor recht op de achterpoten te gaan staan en zich tegen de schuifruit helemaal plat te drukken
om vervolgens tussen de overlap van de schuifruiten heen te komen. Dus dat
probleem moest opgelost worden. Na wat aanpassing konden ze weer in de
bak en bleven daar ook.
Het houden van deze dieren is gemakkelijk. Ideaal is in mijn beleving een terrarium van minimaal 70 x 30 x 30 cm. Een goede bodembedekking van minimaal  5  cm  dik,  zodat  ze  kunnen  graven.  Een  paar verstopplekken,  een
——— 12 ———
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drinkschaaltje, een warmte lamp en een uv B-lamp. Verder hebben ze niet
veel nodig. Wel een keer in de week wat water sproeien voor de vochtigheid,
maar niet te veel.
In de zomerperiode kunnen ze aardig wat slakken verorberen. Dus na elke regenbui ging ik de tuin in ofde wijk aflopen om huisjesslakken te zoeken.
Ofhulp inschakelen als er bij mij niet meer zo veel te vinden zijn. Mijn dank
aan Jan van der Tuin die emmers vol toegeleverd heeft, waar wij en zeker de
beestjes zeer blij mee waren.
NVDR Aquatr opi ca
De j ui st e wetensc ha p pel i j ke naa m voor de sl akkenski nk i s Cycl odo morphus gerrardii ( GRAY, 1 845) syn.  He misphaeri odon gerrardii.
De sl akkenski nk staat op de  positieve lijst voor reptielen (Vl aaanderen).  Ze mogen dus
nog gehouden worden.

——— 13 ———
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AT V
 V
rijen Blij( Nl)

In de wereld van de aquariumliefhebberij wordt het begrip  ‘biologisch evenwicht' z eer vaak g ebruikt en tegelijk z eer z elden begrepen. H
 et is een m agische
formule die m en over z ijn bak u itspreekt in h et vertrouwen dat daardoor in h et
aquarium a lles w el v anzelfg oed z al g aan. D
 at l ukt e chter l ang n iet a ltijd. Vaak
heeft m en er geen f lauwe n otie van waarom h et genoemde biologische evenwicht in h et aquarium n iet tot s tand kwam.
Natuurlijk h eerst er in elk aquarium een n atuurlijk evenwicht, m aar dat is labiel en kan elk ogenblik worden verstoord, tenzij de aquariumliefhebber de
zaak in de h and weet te h ouden.
Het lijkt ons juist
 om in g rove trekken e ens n a te g aan wat e r z oal in e en a quarium g ebeurt.

Organismen

Een aquarium is een kunstmatig milieu, waarin door de mens en door een onvermijdelijke gang van zaken, een aantal milieufactoren bijeengebracht zijn en
waarin, naar we hopen, onze vissen en planten een lang leven b eschoren zijn.
Dit leven betekent op zich al dat zich binnen de vier glazen wanden een groot
aantal processen afspelen, die van grote invloed zijn op de gang van zaken.
Vooral de processen die voor ons onzichtbaar blijven (waarvan we thans de
——— 14 ———

Jaargang 3 5/01 ( 01/20) 

Aquatropica

Algemeen

oorzaken niet kunnen waarnemen) willen wel eens uit de hand lopen en grote
schade veroorzaken. In het aquarium kennen we drie groepen organismen die
ook in de vrije natuur voorkomen.
Planten

Dit zijn de enige organismen die in staat zijn uit dode materie levende organen  op te bouwen.  Met  andere woorden:  alle  planten  zijn  in  staat  om,
onder invloed van licht, uit anorganische stoffen, zoals voedingszouten, koolzuur en water, stoffen te fabriceren als eiwitten, suikers, vetten, vitaminen e .d.
die nodig zijn voor de opbouw van planten en dieren.
Dieren

Voor deze groep bestaan geen levensmogelijkheden zonder planten. Zij eten
de planten direct (planteneters) ofindirect (roofdieren). Dieren zijn slechts in
staat de door planten gevormde organische stoffen in het lichaam op te nemen, gedeeltelijk afte breken en om te zetten in eiwitten en andere stoffen die
voor de soort kenmerkend zijn.
Bacteriën en schimmels

Deze groep draagt er zorg voor dat alle door afsterven en spijsvertering vrijkomende stoffen weer worden omgezet in anorganische stoffen, zoals koolstof, stikstof, zwavel, fosfor en andere. Met deze laatste groep is de kringloop
in  de  natuur  en  het  aquarium  gesloten,  want  de  stoffen  die  bacteriën  en
schimmels produceren, zijn weer geschikt om voor planten als grondstoffen
te dienen.
Toch is er een wezenlijk verschil tussen de natuur en het aquarium. In de natuur lopen de zaken meestal wel goed af, zo lang de mens maar niet ingrijpt.
In het aquarium spelen zich echter dezelfde processen afin een uiterst beperkte
ruimte, waardoor een verstoring van het evenwicht veel sneller optreedt.
Elk levend wezen (plant en dier) is opgebouwd uit cellen, voor het merendeel
levende cellen. D eze zijn gevuld met een stofgenaamd cytoplasma, dat voor
het grootste gedeelte b estaat uit eiwit. Eiwitten komen in grote verscheiden——— 15 ———
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heid voor. Dieren en planten hebben hun eigen specifieke eiwitten die in het
lichaam zelfworden gevormd, waarbij dikwijls andere eiwitten als grondstof
worden gebruikt (bijvoorbeeld een dier dat van planten leeft).
Hoe verschillend deze eiwitten ook mogen
zijn, twee atomen komen altijd in elk eiwitmolecuul  voor,  namelijk  een  koofstof-  en
een stikstofatoom.
De  kringloop  die  plaatsvindt  via  planten,
dieren  en  bacteriën,  noemt  men  daarom
ook  wel  de  stikstofkringloop.  De  stikstofkringloop, zoals deze zich in de natuur afspeelt, is een ingewikkeld chemisch proces,
waarvan  we  de  finesses  graag  aan  de  geleerden overlaten. Willen we echter het aquarium  op  een  verstandige  manier  in  stand
houden dan dienen we er toch wat meer van te
weten.
Bacteriën
In het water van het aquarium komen afvalstoffen terecht, zoals ontlasting
van de vissen, afgestorven plantendelen, zelfs dode vis, om van dode watervlooien en resten droogvoer maar niet te spreken. Dit zijn afvalstoffen die
voor een groot deel uit eiwitten b estaan. Nu komen de in het aquarium aanwezige bacteriën in actie om deze ingewikkelde chemische stoffen tot eenvoudige verbindingen te herleiden.
Als eerste stap maken b epaalde bacteriën van alle eiwitten weer aminozuren.
Deze  bacteriën  hebben  daarbij  zuurstof nodig,  die  zij  aan  het  omringend
water onttrekken. D eze aminozuren worden door andere bacteriën verder afgebroken tot organische ammoniakverbindingen ( aminen), weer met verbruik
van zuurstof. Zo gaat dit proces verder tot via vetzuren, ammonium en nitriet, nitraten worden gevormd die weer door de planten kunnen worden opgenomen.
Wat al deze bacteriën gemeen hebben, is dat ze voor het vervullen van hun
functie zuurstofnodig hebben uit de omgeving, dus uit het water.
Ze kunnen hun werk alleen doen in een zuurstofrijke omgeving. Men noemt
deze groep bacteriën hierom aerobe bacteriën. Bevat het water in het aqua-
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rium nu niet genoeg zuurstof, dan kan het proces niet tot het einde worden afgewerkt  en blijft het  dus  ergens  steken.  Het vervelende  daarvan is,  dat  er
tussen de gevormde stoffen een aantal gifstoffen zijn, waarvan ammoniak de
bekendste is.
En kan echter nog veel meer gebeuren. Er zijn namelijk ook b acteriën die een
zuurstofarm milieu eisen. D eze groep noemen we anaerobe b acteriën en die
zijn ook in het aquarium aanwezig. Indien nu het normale afbraakproces niet
verder kan door gebrek aan zuurstof, dan blijven niet alleen de giftige ‘tussenstoffen' in het water, maar is de mogelijkheid ook aanwezig dat anaerobe b acteriën de zaak gaan omkeren.
D.w.z. aan de afte breken stoffen zuurstofgaan onttrekken in plaats van toevoegen (reduceren i .p.v. oxideren). En als dat gaat gebeuren, is de duivel los in
het aquarium. B epaalde aminen, waaraan zuurstofwordt onttrokken kunnen
worden omgezet in o .a. zwavelwaterstof, een gas dat ruikt naar rotte eieren en
enkele andere vergiften die stinken als een kelder waarin een p aar mud aardappelen liggen te rotten. Onnodig te vermelden dat dit geen milieu is waarin
onze vissen lang leven.
Bij de verzorging van het aquarium moeten we dus ook de neus gebruiken.
Het kan ook gebeuren dat er al nitraat is gevormd (dus plantenvoeding) en
dat dit gereduceerd wordt tot ammonium.
Dit gaat niet in één stap maar via verschillende tussenstappen, waarvan bijv.
hydroxylamine een levensgevaarlijk gifis. D aarnaast kunnen we nog een paar
minder prettige dingen b eleven, zoals de vorming van het giftige zwavelijzer in
het geval dat zwavelwaterstofgevormd wordt in een omgeving waar ijzer voorkomt  zoals in het  oude hoeklijstaquaria  op  de bodem).  Dit is meestal  de
reden dat het zand zwart wordt en de b ak bij het leeghalen smerig stinkt.
Maatregelen
Genoeg nu over vergiften. Nu we weten wat er allemaal kan gebeuren, kunnen
we onze maatregelen nemen. We verzorgen niet alleen onze planten en vissen, maar evengoed onze bacteriën. Uit het voorgaande blijkt dat het b elangrijkste voor een aquarium een goede zuurstofvoorziening is. B ovendien is het
belangrijk het aanbod van organisch materiaal zoveel mogelijk te beperken,
wat we kunnen bereiken door de volgende punten goed in acht te nemen.

——— 17 ———
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1. Houdt het vissenbestand binnen de perken.  Overbevolking leidt tot  een
sterke verhoging van afvalstoffen in de vorm van mest en urine. Niet alleen door de ademhaling van plant en dier wordt de zuurstof-situatie kritiek,  ook  door  de  afbraakprocessen.  Bij  overbevolking  speelt  dit  veel
sterker dan in een matig b ezet aquarium.
2. Voer uw vissen goed, maar niet overdreven. Vooral in het j aargetijde dat vijvers en sloten rood zien van de watervlooien is de verleiding groot om
maar eens flink te voeren. Niet alleen zijn watervlooien grote zuurstofconsumenten (ademhaling), erger wordt het als ze doodgaan en niet worden
opgegeten.
Door

het rottingsproces wordt massaal zuurstofaan het water onttrokken
en koolzuurgas afgegeven.
3. Zorg voor een goede b eplanting in de b ak. Niet alleen staat het leuk maar
planten hebben een onmisbare functie in de keten. Houdt de drijfplanten
echter binnen de perken, want zij onderscheppen het licht voor de planten
onder  de  waterspiegel  waardoor  deze  hun  werk  minder  goed  kunnen
doen.
4. Verlicht gedurende twaalfuur zodanig dat alle planten kunnen assimileren.
Zonder licht kan geen plant groeien en wordt er dus geen koolzuurgas opgenomen en zuurstofafgegeven.
5. Betracht een redelijke zindelijkheid in het aquarium. Hevel regelmatig de
bodem afen vervang het water dat daarbij verloren gaat door vers water
dat op temperatuur is gebracht. Het soort water is daarbij meestal niet zo
belangrijk, in de meeste gevallen voldoet leidingwater prima.
U moet bedenken dat zogenaamd ‘ oud water' door afvalstoffen verontreinigd water is. Die afvalstoffen hoeven we overigens helemaal niet te zien.
Is de zuurgraad van het leidingwater pH 7 ofmeer, dan is het aan te raden
dit terug te brengen tot 6 ,8. D e in de handel aangeboden aquariumstofzuigers, waarbij het zichtbare vuil wordt overgeheveld in een zak en het ( onzichtbaar) vervuilde water weer terugloopt in het aquarium, zijn ondingen.
6. Verwijder alles wat afsterft direct. Een dode vis is voor het aquarium een
grote hoeveelheid afvalmateriaal. Het vissenlijkje in de grond drukken als
‘plantmest' is klinkklare nonsens, want we hebben gezien dat die dode vis
hoogstens tot plantenmest verwerkt kan worden. Dit doet echter een veel
te grote aanslag op de zuurstofhuishouding. B ovendien wordt de vis in de
bodem gedrukt, dus hoogstwaarschijnlijk in een zuurstofloos milieu ge——— 18 ———
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bracht, waar anaerobe bacteriën hun gang kunnen gaan. Bij een redelijk
biologisch  evenwicht  in  een  aquarium  zijn  er  ‘goede‘  afbraakbacteriën
aanwezig in een hoeveelheid die overeenkomt met de dagelijkse afvalaanwas. Een plotselinge afvaltoename wordt dus niet zomaar verwerkt.
7. Vermijd om dezelfde reden het gebruik van een ‘voedingsbodem' voor de
planten waarin veel organisch afvalmateriaal, zoals bladaarde ofmest is
verwerkt. Een onderlaag met slechts eenmaal gewassen scherp zand vermengd met wat turfmolm voldoet in de meeste gevallen uitstekend. Heeft
een bepaalde plant wat extra wortelvoeding nodig, dan kunt u dit heel
makkelijk en zuinig plaatselijk aanbrengen. Dit kan in de vorm van gedroogde  kleiballetjes  (plaatselijk  fijnmaken  en  verdelen)  of een  enkel
kunstmesttabletje. Potjes waarin aquariumplanten worden verkocht zijn
ook goed bruikbaar om plaatselijk in de grond te drukken met turfen klei
voor speciale planten.
8. Zorg voor een goede waterbeweging. Zowel luchtuitstromer als filteruitstromer  zo  construeren  dat  het  bodemvuil  niet  omhoog  dwarrelt.  Het
water moet van de onderste laag omhoog worden gebracht, terwijl alleen
aan het oppervlak een horizontale stroming is. Het meeste koolzuur ontwikkelt zich namelijk op de bodem en kan slechts aan de oppervlakte ontwijken. Zuurstoftreedt eveneens aan de oppervlakte in het water. Vuil wat
op de planten blijft liggen, hindert bij de ademhaling (huidmondjes) en
lichtopname, terwijl het een voedingsbodem vormt voor algengroei.
9. Filters waarin een gedegen biologische afbraak plaatsvindt, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de waterzuivering. Langdurig mechanisch
filteren is onmogelijk. Voor korte perioden kan met incidenteel mechanisch filteren, zoals het filteren over  actieve kool  om zekere  stoffen te
binden ofmet een diatomeeënfilter om zweefalgen e.d. te verwijderen.
10. Als het aquarium goed functioneert, laat het dan zoveel mogelijk met rust.
Voortdurend veranderen en verplanten werkt verstorend op de bevolking
en b eplanting. Een regelmatige kleine onderhoudsbeurt is meer dan genoeg
om een aquarium in stand te houden. Oplettende lezers zullen nu weten dat er
geen evenwicht is in een aquarium waarin onvoldoende plantengroei is.
Dit gemis zal steeds moeten worden goedgemaakt door het gedeeltelijk verversen van water. Heeft men echter een voorbeeldige plantengroei, dan kan
het koolzuur snel opraken. Vooral bij een lage visbezetting doseert men in een
——— 19 ———
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dergelijk  geval  koolzuurgas  met  een  diffusor,  dan  leiden  de  planten  nooit
koolzuurgebrek en geven  daardoor zoveel zuurstof af dat aerobe bacteriën
nooit een gebrek hieraan zullen hebben. Koolzuurgasbemesting is bij een rijke
plantengroei dus indirect zuurstofbemesting voor uw afvalverwerking.

Boven:  Co mpl eet C O -2systee m va n E h ei m.
Rec hts b oven:  de befaa mde fl i p per va n Den n erl e.
Rec hts on der:  C O -r2 eact or va n Aq ua Medi c.
Li nks on der:  C O -2di ffus or voor n a n o- a q uari a.
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M.v. d. Heijden: Ons Natuurgenot, Gouda

Er zijn veel botia's die we kunnen bewonderen in menig aquaria, maar de
mooiste vind ik zelftoch nog altijd de uit India afkomstige Botia

s triata . Ook
bekend onder zijn synoniemenBotia

,

s triata k olhapurensis Botia s triatus . In het
Nederlands noemen we hem de gestreepte botia ofgestreepte modderkruiper.
De Botia

s triata heeft rondom zijn gehele lichaam en kop zwarte dunne b anden, afgewisseld met lichtgele strepen en in verschillende varianten. Hij kan
een lengte b ereiken van zo'n 10 centimeter.
Omdat dit een prima b eginnersvis is, die heel vredelievend is voor zijn medebewoners, zien we de Botia

s triata in vele b akken zitten. Helaas houdt niet
iedereen zich aan zijn wensen om met vele soortgenoten geplaatst te willen
worden. Er moet worden uitgegaan van minimaal 5 stuks per aquarium. Niet
alleen zullen ze anders wegkwijnen, maar b ovendien heb j e er zelfook veel
meer plezier aan, omdat ze dan b eter zichtbaar zijn. Het is van nature een
——— 21 ———
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schuwe vis, die zich snel verstopt, maar als de groep groter is, zullen ze zich
eerder vertonen. Een bijkomend voordeel is dat ze graag slakken eten, waardoor het aquarium in geen tijd ontdaan zal worden van ‘hinderlijke' slakken.
Om hem in j e aquarium te plaatsen, zijn er een paar dingen waar j e even aan
moet denken. Deze soort heeft een zachte bodem nodig om in te kunnen
wroeten, zand is erg geschikt voor dit doeleinde. D e b odem mag niet scherp
zijn, omdat de vissen zich dan kunnen verwonden aan de b odembedekking.
Verder heeft  deze vis veel verstopplekken nodig. Dit kan worden gedaan
door decoraties te plaatsen zoals stenen en hout, maar ook door gebruik te
maken van veel planten. Door het wroeten in het zand kunnen de vissen
planten ontwortelen. D aarom moet er gebruik gemaakt worden van planten
die stevig in de grond staan.
Deze dieren zijn gebaad bij schoon water met een lichte stroming. D e vissen
hebben de gewoonte om zich te verstoppen in plekken met nauwe openingen. Daarom moet er goed op worden gelet dat de vissen zich niet ergens
klem kunnen zetten, zoals  achter  de  achterwand. Daar mag geen kiertje
tussen zitten. Het is aan te raden om de uit- en instroom van het filter afte
dekken met een korfje ofgaas. Anders zullen de vissen proberen om in het
filter te zwemmen.
De minimale lengte van j e aquarium moet toch wel zo'n 120 centimeter zijn.
De temperatuur van het water dient zo tussen de 23 - 2 6  ˚ C te liggen, met
een pH van 6 tot 6,5 en een GH van 3 tot 7.
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Net zoals in de natuur, waar ze te maken hebben met schommelende temperaturen, is het ook in het aquarium gewenst de temperatuur van het water regelmatig  te  wijzigen.  Gedurende  lange  tijd  vissen  op  de  minimum  of
maximum temperatuur houden is niet altijd gewenst en kan de gemiddelde
levensduur van de dieren b ekorten.
De b otia's zijn alleseters ( omnivoren). Levend voer, diepvriesvoer, voedertabletten en droogvoer kan gegeven worden. En, zoals al eerder aangegeven,
slakken. Het is een uitstekende vis voor zowel een speciaal- als gezelschapsaquarium. Helaas is  over  de kweek in  aquaria niets bekend. In  de handel
wordt de Botia

s triata gekweekt door gebruik te maken van hormonen. Het
geslachtsonderscheid is moeilijk te zien, de volwassen vrouwtjes hebben een iets
vollere buik. Het is een prachtig visje waar men veel plezier aan kan beleven.

Ver geet ni et het li dgel d te bet al en
anders wor dt dit j ou wl aatste boekj e
Lidmaatschap met maandelijks contactblad = € 22,Lid + Aquariumwereld' = 22 + 18 - 6 (korting) = € 34, Hoe betalen?
Betaal bij voorkeur per overschrijving.
Aquatropica's rekeningnummer: BE66 9796 2363 6243
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Black Molly Genk ( JA)

Deze  corydorassoort  heeft  de
pech  dat hij  sprekend  op C. assizii  lijkt.  Hierdoor  wordt  deze
zwart  gestipte  soort  regelmatig
onder  de  verkeerde  naam  ingevoerd.  Een  uitvoerige  beschrijving  over  de  verschillen  tussen
beide soorten b espaar ik j e liever.
Laten we ervan uitgaan dat j e het
geluk  hebt  om  juist  geïdentificeerde visjes te vinden.
Corydoras ambiacus dankt zijn naam aan de Rio Ambiacu (Ampiyacu) in

Peru, vlakbij de hoofdstad Iquitos. Het verspreidingsgebied van deze soort b eperkt zich niet enkel tot deze rivier. Je kan hem in de ruime omgeving van Iquitos vinden en ook in de naburige rivieren van Ecuador.

Op het gebied van waterwaarden is deze soort niet erg kieskeurig. Een pHwaarde van 6,5-7,2 en een temperatuur tussen de 22  ˚ C en 25 ˚ C volstaan
ruimschoots.
Dit meervalletje van 6 ,5 cm is niet de kleinste corydorassoort. Ze houden van
het gezelschap van soortgenoten. Houd er daarom minstens een zestal in j e
aquarium. Door ze in groep te houden, zijn ze ook helemaal niet schuwen kan j e
ze overdag als kleine stofzuigertjes op zoek zien gaan naar voedsel in j e aquarium.
Droogvoer  en  tabletten  van  goede  kwaliteit,  aangevuld  met  wat  diepvries
en/oflevend voer zorgen ervoor dat deze vissen in goede conditie blijven.
Eenmaal deze visjes in kweekconditie zijn, zal j e merken dat ze hun eieren,
een 300-tal, bij voorkeur in de stroming van j e filter afleggen. Meestal is dit
——— 24 ———
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aan de b ovenkant van de aquariumruit waar de straal van de filter tegenaan
stroomt.
De j ongen komen na een drietal dagen uit. Wanneer hun dooierzak verteerd
is, zullen ze artemia, microaaltjes,... beginnen eten.
Om de vissen zover te krijgen dat ze gaan kweken, kan j e best zorgen dat j e tweemaal zoveel mannetjes als vrouwtjes bezit. Een bakje van 60x30x30 cm volstaat
voor een groepje van zes. Voeder stevig zodat de vissen in topconditie komen.
Vervolgens ververs j e 50% van het water met frisser water. Het is een goed
idee om voor stevige stroming te zorgen zodat het water erg zuurstofrijk is.
Herhaal deze werkwijze als j e merkt dat de vissen niet tot p aren overgaan.
Wanneer j e eieren kan waarnemen, heb j e twee opties.
Ofwel verwijder j e de volwassen vissen, ofwel verwijder j e de eieren door ze
langs het glas omhoog te rollen. Wanneer j e voor de tweede optie kiest, kan j e
een anti-schimmelmiddel toevoegen aan het b akje met de eieren.
Als de eieren toch beschimmelen, zal j e snel een nieuwe kans krijgen, want
eenmaal deze soort b egint te kweken, volgen de paringen elkaar snel op.
Veel succes met dit gestippelde stofzuigertje!
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Het maandblad van De Natuurvrienden, Zwolle

Lagarosiphon  madagascariensis

komt  uit  Madagaskar  en  hoort
bij  de  Hydrocharitaceae,  de
waterkaardefamilie.

We  hebben  te  maken  met  een
tere waterplant  met  een  zachte,
0,5 tot  1 mm dikke stengel met
de bladeren afwisselend, bijna tegenoverstaand,  eraan.  De  bladschijfis lintvormig, iets naar onderen gebogen, gewoonlijk 10 tot
15 mm lang, 0 ,5 tot 1 mm breed,
zacht, transparant en lichtgroen.
De L. m
 adagascariensis is een sierlijke, decoratieve, aan te b evelen plant voor
de voorgrond en middenzone. Het nadeel is dat hij zelden in de handel wordt
aangeboden.
De planten hebben veel licht nodig en houden van zacht, zuur water, maar
groeien nog bevredigend bij een gemiddelde hardheid van het water. O ok los
drijvende planten groeien goed verder.
Ze zijn aan te bevelen voor elke maat aquarium, zelfs voor kleine, goed belichte kweekbakjes. Vermeerdering geschiedt door zijscheuten. De optimale
temperatuur is 24 tot 28 graden Celsius.
Lagarosiphon m
 adagascariensis groeit in de natuur in stilstaande wateren, los

drijvend. Ze zijn vaak in rijstvelden te vinden. D e bodemgrond is modderiglemig en ijzerhoudend.
——— 26 ———
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Geschreven door Daniel Knop|  V
ertaling: Gert Eggink
Koralen v an h et g eslacht Acroporag elden o nder z eeaquarianen a ls d e ‘belichaming van h et koraal' en g enieten s inds een aantal jaren

g rote p opulariteit. D
 it
is eenvoudig te begrijpen, omdat vele soorten van dit geslacht b ijzonder goed
houdbaar z ijn e n s nel g roeien. D
 aarbij i s d it o ok h et m
 eest s oortenrijke g eslacht
met daarin veel verschillende g roeivormen en kleuren.

De naam ‘Acropora' is afgeleid van het Griekse ‘acro = hoog, puntige', wat
wijst op de zuilvormige takken van het koraal. Op het rifzijn de meeste Acro
-soorten
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onovergoten
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w
ater.
D e
pora
zware  omstandigheden  (temperatuurwisseling,  waterturbulentie,  veranderingen in zoutgehalte), weerstaan ze door de snelle groei, waarmee ze verloren gegane poliepweefsel snel kunnen vervangen, en doordat uit afgebroken
stukken koralen eenvoudig nieuwe kolonie kunnen ontstaan. Fragmentatie is
ook in de natuur een van de belangrijkste manieren van vermeerdering, en dit
draagt aanzienlijk bij tot de verspreiding van de soorten in het rif.
Door  het  aanpassingsvermogen  aan  de  sterk  veranderlijke  leefomstandigheden en het goede regeneratievermogen van vele Acropora

-soorten, is het
niet verwonderlijk  dat  het juist  het geslacht Acropora was, waarmee  heeft

Acropora pulchra ( Br ook 1 891 )

Acropora spathul ata ( Br ook 1 891 )
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houden van steenkoralen in aquaria een decennium geleden de stap is gezet
van dierverbruik naar –productie. In de j aren '70 en vroege j aren '80 kon j e
verschillende  harde  koralen,  zoals
het blaasjeskoraal Plerogyra

s inuosa
in  het  aquarium  een  tijd  lang  in
leven en ook in een redelijk goede
gezondheid houden, soms zelfs een
aantal  jaren.  Maar  uiteindelijk
kwam het moment waarop de eerste
duidelijke  tekenen  van  degeneratie
optrad.
Bij veelAcropora

-soorten die tijdens de 80 j aar in het aquarium opdoken, was
dat anders. Daarbij groeien zelfs uit kleine stukken koraal aanzienlijke kolonies, die soms zelfs de overhand kregen boven de uitgesproken snelgroeiende
zachte koralen. Voor het eerst was het mogelijk om in het aquarium de opbouw  van  koraalrif imiteren,  en  dus  een  mini-rifaquarium  te  creëren,  te
'scheppen' in de oorspronkelijke betekenis van het woord. D eze kolonies van
stenenkoraal werden niet  in het  aquarium geplaatst,  maar  ze groeiden uit
kleine fragmenten, waarbij de kolonie zich perfect aanpaste aan de stroming
en de lichtomstandigheden.
Acropora's houden in het aquarium
De voorwaarden voor de groei van Acropora in het aquarium zijn in wezen
dezelfde als voor de andere koralen uit de ondiepe gebieden van het rif. Licht
en waterstroming zijn de b elangrijkste factoren, waarbij zij in hun behoeften
niet  verschillen  van  andere
lichteisende b ewoners van ondiep  water,  zoals  de  Xenia .
Echter, hun behoefte aan bicarbonaten en calcium is aanzienlijk  groter  dan  die  van
Xeni a s p.
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zachte koraal, dus u moet de alkaliteit en het calciumgehalte in de gaten houden. Goede waarden zijn ongeveer een KH van 8 tot 12  ˚ dH en 400 tot 450
mg/l calcium.
De verlichting  moet  sterk  zijn,  omdat Acropora -soorten  zich voornamelijk
voeden met voedingsstoffen die ze krijgen uit het metabolisme van de symbiotische algen die zijn ingebed in het zachte weefsel van hun poliepen.
De voor het aquarium bijzonder geschikte A cropora -soorten komen uit het
dak van het: zonnige rif, en zij zijn gewend aan een sterke verlichting. Het zijn
bijna allemaal vertakte en snelgroeiende  soorten  die  erg
breekbaar zijn (bijvoorbeeld A.

,

,

microphthalma A. pulchra A.
formosa *), terwijl de langzaam
groeiende  soorten  vrij  dikke,
dikke, korte takken hebben en
aanzienlijk  zwaarder  en  massiever zijn (bijv. A.
 h umilis ).
Acropora hu milis ( Da na 1 846)

Bij de soorten uit ondiepe water zal de groei sterker zijn naarmate de verlichting sterker is, mits aan alle andere voorwaarden (bijvoorbeeld, alkaliteit, temperatuur, calciumgehalte, waterbeweging) wordt voldaan. VeelAcropora

-soorten, hebben de mogelijkheid zich, in aanvulling op voeding via hun symbiotische algen, te voeden met plankton en kunnen perfect ‘switchen' tussen de
voeding door endosymbiose en het vangen van plankton. Dit is b elangrijk in
de zee, bijvoorbeeld als er door de golfslag een stuk van een kolonie afbreekt
en zinkt in diepere gebieden van het rif, waar het minder licht vangt. Het moet
dan het verlies van de belichting compenseren met een sterker planktonvangst.
Deze  zogenaamde  afwisseling  tussen  heterotrofe  en  autotrofe  voeding  beheersenAcropora

-soorten bijzonder goed, zodat ze ook geschikt zijn voor een
aquarium met een relatieflage lichtintensiteit waar ze om het tekort te compenseren kunnen overschakelen op het vangen van voedsel ( stofvoer, drijvend
voer). Maar voor een sterke koloniegroei en het scheppen van stek lichaams——— 29 ———
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weefsel is het licht van essentieel belang. Een 2 50 watt HQI-lamp boven aquarium van  50 tot  60 cm hoog moet het minimum zijn. De meest gebruikte
lampen in grotere aquariumhoogtes (bijv. 1 meter) gaan zelfs tot 1.000 watt.
Acropora -soorten houden over het algemeen van een sterke b eweging van het

water. Ze zijn gewend aan de constante hoge waterturbulentie in hun natuurlijke habitat in ondiep water. Dit is vooral nodig om zelfs de poliepen binnen
een kolonie te zorgen voor voldoende gasuitwisseling. Individuele Acroporatakjes kunnen ook bij zwakkere stroming wel leven, maar voor een dichte kolonie is een sterkere doorstroming van onmisbaar belang, omdat het verse
zuurstof- en voedselrijke water ook tussen de takken in het centrum van de
kolonie komt. D e normale, constante stroming moet minstens matig zijn. Af
en toe moeten ook flinke pieken in de stroming worden bereikt. O ok het veranderen van de richting van de stroom is nuttig omdat het helpt om de ‘stromingsschaduw' in de kolonie te vermijden.
Anders worden op dergelijke locaties de groei van poliepen gehinderd door
een verzwakte gasuitwisseling en zijn ze niet erg bestand tegen andere storende invloeden. Op dergelijke plaatsen kunnen lagere ( eencellige) algen zich
eenvoudig vestigen en zij vernietigen het p oliepweefsel.

De waterkwaliteit moet goed zijn, omdat deze koralen in de ondiepe wateren
van het rifaan zeer zuiver water gewend zijn. In het bijzonder moet de ophoping van nitraat en fosfaat worden vermeden. Het regelmatig verversen van
het water, ongeveer 10 procent van de aquariuminhoud per maand, is meestal
al voldoende. D e steenkoralen zullen j e b elonen met een enorme groei.

De kunstmatige vermeerdering van Acropora

-soorten is eenvoudig, mits de
voorwaarden in het aquarium goed zijn en de groei van het koraal normaal is.
Wanneer we tak van de kolonie afbreken, simuleren we voornamelijk het effect van sterke turbulentie in het water, zoals tijdens een tyfoon. Onder natuurlijke omstandigheden zou dit koraalfragment ergens in het rifop de grond
vallen en in gunstige omstandigheden uitgroeien tot een nieuw koraalkolonie.
In het aquarium steken we een dergelijk fragment in het poreuze kalksteen en
plakken het, indien nodig, vast. Hiervoor kun j e onderwaterepoxy (aquariumhandel) gebruiken, maar ook hot-meltlijm (lijmpistool, bouwmarkt) is geschikt.
Zijn de omstandigheden op de nieuwe plek goed, dan kunnen we na een paar
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weken al de vorming van een basaalschijfzien. Daarmee hecht het poliepweefsel zich aan het substraat en legt het dus de eerste steen voor een nieuwe
Acropora-kolonie.
Li ter atuur
Spr ung, J. & Del beek, C. ,1  998.  Das Ri ffa qu ari u m, Ba n d 2, Vertri eb:  Dä h n e Verl ag, Ettl i ngen

Knop, D. 1 998.  Das Ri ffa q uari u m für Ei nstei ger, Dä h n e- Verl ag, Ettl i ngen
Knop, D.2002.
  Stei nkor al l eni m Ri ffa q uari u m, Ba n d 1  & 2.  Nat ur u n d Ti er- Verl ag,
Mü nster

NVDR Aquatr opi ca

*Acropora for mosa werd i n 201 2 i n synonie m gepl aatst met Acropora muricata
(Li nnaeus 1 758).

Br on redacti e Aquatr opi ca
Hoekse ma, B. W.; Cai r ns, S.  201 9.  Worl d Li st of Scl er acti ni a.  Acr op or a for mosa
( Da na, 1 846).  Accessed t hr ough:  Worl d Regi st er of Mari n e Speci es at:
htt p: // www. mari n es peci es. or g/a p hi a. ph p? p=taxdetai l s &i d=207036
on 201 9- 1 2- 1 5

Acropora spathul ata ( Br ook 1 891 )
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Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit tijdschrift Danio Rerio Delft
Riccia f luitans is een drijvende aquariumplant die over de hele wereld voor-

komt ( een kosmopoliet). D eze plant stelt weinig eisen aan de watersamenstelling,  maar  heel veel  licht  en voldoende  CO 2  zijn belangrijk  om  de Riccia
fluitans met succes te laten groeien.
Hoewel in principe een drijfplant, kunt u het watervorkje ook gebruiken om
de voorgrond van uw aquarium te verfraaien. Vastgemaakt op stukken steen
ofrots en zelfs op hout kan het prima dienst doen als laagblijvende voorgrond
plant. Het best kunt u dan de Riccia

op de steen ofhet hout leggen en
fluitans

de plant voorzichtig uitspreiden. Dan bindt u het met dun nylon visdraad
( 10/ 100) vast en wikkelt het visdraad een aantal keer om het plantje heen.
U kunt het plantje ook met een haarnetje vastzetten. Zodra het plantje gaat
groeien, overwoekert het de visdraad ofhet haarnetje.
Vaak is na een aantal weken de plant zo dik geworden dat de onderste laag niet
voldoende licht meer krijgt. Daardoor laat het los van het materiaal waar het op
was vastgezet. U kunt dan de plant vermeerderen door van de dikke pluk een
aantal dunne plukken te maken, die u op andere plaatsen weer kunt vastzetten.
De Riccia

komt in
fluitans

het aquarium het meest tot
zijn recht als u het plantje
voor  een  groep  donkere
planten  plaatst,  dit  zorgt
voor  een  heel  mooi  contrast.  Tot  slot,  ook  als  de
Riccia f luitans assimileert
is het een schoonheid om
te zien, dan zitten de fijne
blaadjes vol met zuurstofbelletjes.
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Ni eu wjaarsrecepti e
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 31 j anuari 2020
Geen vervelende nieuwjaarsbriefvan de voorzitter, geen verkiezing van het bestuur en ook geen wafels, maar een gezellig onderonsje met alle leden en hun p artner.
Dit  jaar  een  fris  glaasje  van  de  beste  bubbels  met  lekkere
broodjes zoals in de verleden tijd bij Frank. Zo willen we het
nieuwe j aar feestelijk inzetten met zo veel mogelijk volk.
Om voldoende broodjes en beleg te voorzien vragen we om te
verwittigen indien j e langs komt en ofuw partner mee komt.
Het is de b edoeling dat de p artners er ook bij zijn.
Graag een seintje tegen 26 januari naar het secretariaat 056/77 5 9 27 ofsecretaris@aquatropica.be 
Alle  leden  en  hun  partner  van  welkom  op
vrijdag 31 januari om 20 uur .
Waar:  zaal  ‘Van  Boven',  Kortrijkstraat  138a,
Wevelgem. De ingang is gelegen in het  steegje
tussen huisnummers 136 en 138.
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