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Woordje van ...

Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Beste aquariumliefhebber.
Wat waren we als b estuur gelukkig dat we terug een vergadering konden geven na zes maanden stilte. B ovendien
waren we gelukkig dat alles goed verlopen is. Iedereen
heeft zich gehouden aan de maatregelen en de meesten
hadden zich voorafingeschreven. Tevens konden we twee
nieuwe leden welkom heten. Lange tijd geleden dat we er
eens twee in één klap erbij kregen.
Maar hoe gaat het nu verder gaan? Als bestuur zijn we van plan om de komende maanden nog verder te vergaderen, maar de coronacijfers zijn bij het
schrijven van dit artikel niet goed en de winter moet nog beginnen en het
vaccin is nog  altijd niet voorradig. Maar  als meer  dan  10.000 mensen nu
reeds een skivakantie hebben geboekt, terwijl net O ostenrijk en Italië de bron
waren voor de eerste besmettingen, kunnen wij ook niet op onze lauweren
rusten. Vanuit Brussel komen donkere wolken onze kant uit. Alle horeca en
culturele activiteiten worden er verboden vanaf2 3 uur, evenals samenscholingen. Hierdoor zijn vergaderingen zoals de onze nog wel mogelijk, maar om 22.30
uur is de lol erafen moet iedereen huiswaarts. Maar zo ver zijn we nog niet en
wordt het terug afwachten wat de volgende veiligheidsraad in het verschiet heeft. 
Met spijt in het hart moet ik j ullie het heengaan van onze
erevoorzitter Paul Goddeeris melden, dit na een lange
periode in het revalidatiecentrum. Paul zullen we altij d
blijven herinneren als een goed voorzitter die nooit sprak
met een toontje hoger oflager. Bovendien zorgde hij ervoor dat we toch bijna ieder j aar één van zijn broers bij
ons mochten hebben voor een voordracht over de meest
uiteenlopende onderwerpen.
——— 2 ———
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Na al die j aren van voorzitterschap was zijn voorraad interessante broers nog
niet uitgeput. Verder ging hij telkens plichtbewust naar alle vergaderingen van
zowel de cultuurraad als al de andere vergaderingen van de BBAT. 
Paul, we zullen u voor altijd in onze herinneringen blijven herdenken.
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Auteur onbekend:
MaandbladvanGroot Hoogvliet, Hoogvliet

Synoniemen zijn Celestichthys m argaritatus en Rasbora

‘Galaxy'.
De Danio

m argaritatus , zoals dit visje pas sinds kort heet, is ontdekt in augustus 2 006 en door zijn geringe grootte en prachtige tekening ging hij al heel
snel de wereld rond. D eze kleine soort wordt gevonden in Myanmar (vroeger
Birma) ten oosten van het Inle-meer nabij Hopong in de riviertjes Nam Lang
en Nam Pawn op een hoogte van ongeveer 1.000 meter.
Door zijn populariteit werden in rap tempo de vangstlocaties leeggevist. De
lokale b evolking verdiend per j aar ongeveer  1.200 euro, met het vangen van
dit razend populaire visje konden ze al snel een 40 euro per dag verdienen.
Vanaffebruari 2007 heeft de regering van Myanmar de vangst verboden om
——— 4 ———
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de  leefgebieden  en  populaties  die  er  nog  zijn  te  beschermen.  Sindsdien
worden ze echter nog steeds aangeboden, de vraag is dan ook in hoeverre de
regels  echt worden  nageleefd  of dat  kwekers  al  heel  snel  massale  kweken
hebben opgezet.
In de handel kent deze soort verschillende b enamingen: Celestichthys m arga
‘Galaxy', Microrasbora

‘Galaxy', C elestial Galaxy ofhemelse
ritatus , Rasbora
pareldanio. Na de laatste DNA-onderzoeken zijn wetenschappers b ezig met
de vraag ofhij niet onder de soortnaam Danio

moet vallen, hoogstwaarschijnlijk krijgt hij dan weer een andere naam. *
Het uiterlijk is donkerblauw, bijna zwart lichaam (Celestichthys = hemelse
vis) met veel witte tot gele stippen (margaritatus = met parels bedekt), rode
buik, vinnen doorzichtig met rood en zwart.
* NVDR Aquatr opi ca

Di t i s on dert ussen al  gebeur d.  I n 2008 ( Con way et al . ) wer d de h e mel se par el da ni o over gepl aatst naar h et gesl ac ht Dani o.

De Danio

m argaritatus kan in te kleine b akken schuw worden. Anders is het
een redelijk dappere soort en maken ze goed gebruik van de zwemruimte. Ze
komen ook in grote bakken goed uit, mits gehouden in een flinke school.
Pas op met grotere vissen: omdat hij ongewoon klein blijft, wordt hij sneller
gegeten dan de meeste algemene scholenvissen, zoals bijvoorbeeld kardinaaltetra's. Grotere Trichogaster -soorten ( onder andere de diamantgoerami en de
blauwe spat met zijn kweekvormen) willen dit visje nog wel eens eten.
In het aquarium is de hemelse pareldanio eigenlijk een vis die niet veel vraagt.
Gewoon kraanwater zal vaak voldoen als het water maar een redelijk neutrale
pH heeft en niet te warm wordt. D e vis stond erom b ekend dat hij in bakjes
vanaf2 0 liter al kon worden gehouden, in een aqua 4 0 zouden er zo al 10 tot
12 passen. Dit advies was echter te veel gebaseerd op de grootte, en te weinig
op het gedrag, hij stond in die tijd veelal b ekend als erg schuw. Pas toen men
deze soort ook in grotere b akken is gaan houden, bleek dat die schuwheid gewoon kwam, omdat ze meer zwemruimte nodig hebben. Ik zou daarom een
——— 5 ———
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bak van zeker 50 cm aanraden om hem goed tot zijn recht te laten komen.
Zorg voor een dichte b eplanting met veel fijn blad ofmos. Hij stelt verder niet
veel  eisen.  Geschikte medebewoners zouden bijvoorbeeld  dwergknorgoerami's (Trichopsis p umila ) zijn ofde Dario dario , ook garnalen laat hij veelal
met rust.
De soort staat erg mooi in aquaria
in Amano-stijl, omdat hij erg klein
is,  erg  mooi  schoolt  en  het  de
kleuren  mooi  contrasteren  met
groene planten.
Trichopsis pu mil a ( Ar n ol d 1 936).

Os p hr on e mi dae:  Macr op odusi nae

De Rasbora Galaxy is niet echt een scholenvis, maar stelt een aantal soortgenoten wel op prijs. In een groepje van 6 tot 8 soortgenoten voelt hij zich al
prima op zijn gemak en zal zijn natuurlijk gedrag laten zien, de voorkeur gaat
dan uit naar halfmannen en halfvrouwen. Deze soort houdt van veel zonlicht en overmatige plantengroei net als in de ondiepte poelen waar hij in de
natuur voorkomt.
De eieren (tot zo'n 30 stuks) van deze kleine soort worden gewoon in het
rond  gestrooid.  De  vele  planten  zorgen  ervoor  dat  er  voldoende  schuilplaatsen zijn voor de j ongen. Aangezien de ouders de eieren zelfook opeten
is het  aan te bevelen  de  ouders te verwijderen na het  afzetten.  De  eieren
komen na een dag of3-4 uit, de j ongen zijn piepklein en zullen zich op de
bodem verbergen. Nog een paar dagen later kunnen ze vrij zwemmen en gaan
ze op zoek naar voedsel.
De  ouders moeten gevoerd worden met  klein levend  of diepvriesvoer.  De
jongen zijn slechts 3 millimeter groot, het eerste voer zou kunnen bestaan uit
liquifry en daarna artemia-naupliën.

——— 6 ———
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Margievan der Heyden, Ons Natuurgenot Gouda.
In v eel z eeaquaria i n d ierentuinen k omen w e d e Siganus vulpinus t egen. E
 en v is
waar i k a ltijd e ven b ij b lijfs taan k ijken. D
 ie prachtige felle
 k leuren v an g eel, w it
en zwart.  Siganus vulpinus valt onder de categorie konijnenvissen. De Nederlandse benaming is vossenkop ofgemaskerde konijnenvis.

Siganus vulpinus is een prachtige vis die bij een startend zeeaquarium vaak

wordt aangeschaft, ook al, omdat het een goede algeneter is die het aquarium
mooi schoon houdt. Voordat j e de Siganus

vulpinus aanschaft, is het wel b elangrijk om wat meer te weten te komen van deze vis.

Allereerst waar en hoe leeft deze vis in de natuur? D e vossenkop komt in vele
wateren voor, zoals in de Stille Oceaan, bij de Filippijnen, Indonesië, NieuwGuinea,  Great  Barrier  Reef, Vanuatu, Nieuw-Caledonië,  Marshalleilanden,
Nauru en Tonga.
——— 7 ———
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In de natuur leven de volwassen vissen als koppel, terwijl de j onge dieren in
scholen bij elkaar leven. Dit doen ze om elkaar te beschermen. Zodra ze volwassen worden, kiezen ze een partner en gaan naar een ander deel van het rif
om samen een territorium afte zetten.
Het is een vis die b ehoorlijk aan de maat kan worden. Vaak worden ze aangeschaft als ze nog klein zijn. Ze zijn te koop in 6 maten, van S, M, L, Xl tot
zelfs XXL aan toe. Voor de kleinste variant is een 300 liter aquarium nodig,
maar houd er rekening mee dat de vis makkelijk 3 0 cm groot kan worden, dus
denk hierbij na bij de keuze van j e maatbak. In de handel vind j e meestal de
maat S en M die respectievelijk zo'n 10 en 23 cm groot zijn.
Richt de b ak in met voldoende levend steen, zodat hier natuurlijke algen op
kunnen groeien en waar de vis een schuilplaats kan vinden. Ook de waterwaardes zijn van belang. De temperatuur van het water dient tussen de 24 tot maximaal 2 8 ˚ C te liggen met een zoutgehalte van minimaal 1.022-1.024 (bij 25 ˚ C).
Zorg dat er al voldoende voedsel in het water te vinden is, voordat j e de vissen
plaatst. Let bij de aankoop op de kleur. Het lichaam moet felgeel zijn en de
kop helderwit. Wanneer de vis een wat doffe en donkerder kleur aanneemt,
kan dit duiden op schrik ofstress. Dit geeft op zich niets, maar als hij deze
kleur te lang blijft aanhouden, dan zou het overplaatsen naar een ander aquarium hem wel eens fataal kunnen worden wat niet alleen erg is voor de vis,
maar ook j e portemonnee zal dit niet kunnen waarderen. De aankoopprijs
voor de Siganus vulpinus ligt toch al gauw tussen de € 4 0,00 en € 5 0,00. Hoe
groter de vis, hoe hoger de prijs.
Ook belangrijk is te kijken naar zijn gedrag. De vossenkop is een prachtige
lange vis met een hoog plat lichaam en als hij zich helemaal senang voelt dan
heeft hij schitterende kleuren: zijn lichaam is dan felgeel met een witte en
zwarte kop (net een masker).
Hij heeft 13 scherpe stekels op zijn voorste rugvin waarmee hij zich verdedigt.
Deze zijn bovendien giftig. Niet alleen vervelend voor andere vissen, maar
ook voor de aquariumhouder. Dus kijk uit met het schoonmaken van j e aquarium dat j e hier niet mee in aanraking komt. Je zult er niet dood aan gaan,
maar het zal zeker onaangenaam zijn.
——— 8 ———
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Zoals al eerder vermeld, is het een redelijk makkelijk houdbare vis, die vooral
dol is op algen. Het is een echte grazer die het aquarium goed schoon houdt.
Maar naast de algen die in het aquarium leven, moet hij wel worden bijgevoerd met noribladeren. O ok artemia, mysis en krill worden gewaardeerd. Te
veel dierlijk voedsel kan darmproblemen veroorzaken met alle risico's van dien.
De vossenkop is in principe een rifsafe vis, maar bij onvoldoende voeding bestaat
de kans dat hij zich wel eens tegoed kan doen aan de koralen en kokerwormen.
In het aquarium kun j e ze zowel solitair houden als in koppel. Bij een koppel
kan het wel eens fout gaan en dan zal er een uitgehaald moeten worden.
Het is wel een vis die j e in de gaten moet houden, let op de ademhaling dat
deze rustig is en controleer ofer geen oneffenheden op de huid te zien zijn.
Het makkelijkste moment om deze vis te controleren is tijdens het voeren.
Kijk ofze eten en niet naar lucht happen, beoordeel de kleur die een goede
aanwijzing is op zijn gezondheid en kijk ofze parasieten bij zich hebben. Een
mooie graadmeter hiervoor is wanneer j e een poetsvis in het aquarium erbij
hebt. Wanneer deze te vaak en te lang bij de vossenkop uithangt, is de kans
groot dat er p arasieten op zijn huid zitten.
En bedenk voor j e b egint, een tropisch zeeaquarium vergt veel onderhoud om
de waterwaardes goed te houden. Onderhoudsbeurten kunnen maandelijks,
wekelijks, maar ook dagelijks voorkomen. Maar, zoals mijn man altijd zegt,
als het aquarium goed draait, dan vergt het minder onderhoud dan een zoetwaterplantenaquarium.

——— 9 ———

Jaargang 35/ 10 ( 10/20) 

Aquatropica

Allerlei

Bron: Haal meer uitjetuin
https://tinyurl. com/yxjc7csq
Kroosvarens z ijn fantastische

planten.
Ze groeien bijzonder snel, oogsten is
uiterst makkelijk en j e kunt ze voor
van  alles  en  nog  wat  gebruiken.
Mulch, v eevoer, z elf o peten, h et z ijn a llemaal  opties.  Ik  kweek  de  plant
vooral om zelfvoorzienend te zijn in
stikstofmeststoffen en dat is best h andig. Ik  hoefgeen  bloedmeel,  kunstmest  of andere  bewerkte  stikstofbronnen a an t e s chaffen. We d oen e en
beroep op kroosvarens en oogsten zo
stikstofu it d e lucht. D
 uurzaam e n bovendien g ratis en voor n iets.

Azoll a filicul oi des
grote kroosvaren

Stikstof oogsten op een duurzame wijze

Sla gelijk welk b oek over tuinieren ofplantenteelt open en eerder vroeg dan
laat stuit j e op een hoofdstuk over bemesting. Gaat het over bemesting dan
neemt  stikstof altijd  een voorname plaats in. Het  element is  onontbeerlijk
voor een vlotte plantengroei en wordt daarom ook wel de “motor van de plantengroei” genoemd, omdat het leeuwendeel van de planten overduidelijk reageren op het toedienen van stikstof.
Toedienen van stikstofkan op verschillende manieren. Je kunt stikstofuit hernieuwbare bronnen zoals stalmest, compost ofbrandnetelgier halen ofer is
ook nog die andere optie: kunstmest. Om kunstmest te maken wordt de stik——— 10 ———
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stofdie uitbundig in de atmosfeer aanwezig is vastgelegd in korreltjes. Bijna
80 % van de lucht in onze atmosfeer b estaat uit stikstof(dat is grofweg vier
keer meer dan er zuurstofin de lucht aanwezig is). Het lijkt een beetje cynisch, maar planten groeien letterlijk in een zee van stikstof. Er is maar een
probleem,  ze  kunnen  het  niet  opnemen uit  de  lucht.  Slechts  een  beperkt
aantal planten heeft in de loop van zijn evolutie geleerd om samen te werken
met andere micro-organismen zoals bijvoorbeeld b odembacteriën om stikstof
uit de lucht te kunnen oogsten. D eze samenwerking heet in wetenschappelijke
termen een symbiose.
Dat vlinderbloemigen, zoals bonen en erwten, stikstofuit de lucht kunnen
halen door zo'n symbiose met (meestal Rhizobium

) bacteriën staat in zowat
ieder moestuinboekje.
Er zijn echter nog heel wat meer planten die zichzelfén planten die in hun buurt
groeien kunnen voorzien van stikstofdoor interessante samenwerkingen. Enkele
voorbeelden  zijn  duindoorn  (Hippophae  rhamnoides ),  gagel  (Myrica gale ),
zwarte elzen (Alnus g lutinosa ),... maar ook kroosvarens (Azolla spp.).
Kroosvarens komen aan hun naam doordat ze min ofmeer dezelfde groeiwijze als eendenkroos hebben. Toch zijn het varens. Varens die op het water
drijven en in de loop van hun evolutie beslist hebben om samen te leven met
blauwwieren, zodat ze zichzelfvan stikstofkunnen voorzien. Het blauwwiertje bij
uitstek dat samen met de kroosvarens geëvolueerd is isAnabaena

azollae .
Wat Azolla als stikstoffixator zo bijzonder maakt, is dat de stikstofdie ze produceren zeer makkelijk te oogsten is. D e plantjes drijven op het water. Al wat
je hoeft te doen is de plantjes oogsten met een schepnetje. In één schep oogst
je honderden varens tegelijk.
Niet  alleen het  oogstgemak gooit hoge  ogen.  Bovendien groeit Azolla bijzonder makkelijk en snel.
Ik citeer:
" Yi el ds of 50 t fr es h wei ght/ ha/year have been r ep orted r o m Vi et na m.  Fr o m t h e
U. S. A.  a yi el d of 7 t of fr es h Az ol l a i n 3–4 mont hs fr o m 0, 1  ha was r eport ed.  Ass umi ng a moi st ur e c ontent of 93, 3 %, a n d wi t h a dry matter c ontent of 4 % N, t h e
a ut h or cal c ul ates t hat t hi s r epr esents a yi el d equi val ent t o 1 60 kg N/ ha.
Fr o m I n di a a yi el d of Az ol l a on p on ds fr o m Nove mber t o Ja n uary of a b out 2. 200
kg dry matt er/ ha was r ec or ded, c ontai ni ng a b out 90 kg N/ ha.  I n s mal l  pl ot experi -

——— 1 1 ———
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ments i n Ja pa n, havi ng a d ded s u per ph os p hat e, a yi el d of 1 40 kg N/ ha was r ec or ded i n a peri od of seven weeks. "
Moor e, A. W.,  1 969 Az ol l a:  bi ol ogy a n d agr on o mi c si gni fi ca nce.  Bot. Rev.,
35( 1 ): 1 7–34

Redenen genoeg dus om dit bijzondere plantje wat meer aandacht te geven.
Vast en zeker om onze b emestingsmethoden een p ak duurzamer te maken.
*Opmerking: In de rest van de tekst gebruik ik i .p.v. kroosvaren de soortnaam
Azolla om dit plantje aan te duiden. Dat is wat korter en het klinkt gewoon
ook beter vind ik.
Waarom stikstof betrekken uit kunstmeststoffen niet duurzaam is

Eénzijdige veredeling van landbouwgewassen met als voornaamste doel hogere kilo opbrengsten maakte onze landbouwteelten de laatste decennia in
hoge mate afhankelijk van kunstmeststoffen.
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat projecties voor de toekomst het
daarom hebben over de noodzaak tot het verdubbelen ofzelfs verdrievoudigen van  de wereldproductie  aan  kunstmatig  geproduceerde  stikstofmeststoffen om bij de huidige manier van landbouw b edrijven aan de vraag naar
voedsel te kunnen blijven voldoen. D at is helemaal geen goed nieuws.
De productie van stikstofmeststoffen is een enorm energieverslindend proces.
Het vereist warmte, heel veel warmte, die vooral wordt opgewekt met fossiele
brandstoffen. 
Ik citeer Wikipedia:
“Jaarl i j ks wor dt ongeveer 1 00 mi l j oen t on sti kst ofku nst mest gepr od uceer d, voorna mel i j k on der de vor m va n wat ervri j a m moni ak, a m moni u mni tr aat en ur eu m.
Daar bi j wor dt r u wweg 3, 3 % va n de wer el dj aar pr oducti e aa n aar dgas ver br ui kt
( ongeveer 0, 75 % va n h et wer el den er gi ever br ui k). ”
Br on:  wi ki pedi a. or g

De CO 2-voetafdruk van de kunstmatig geproduceerde stikstofmeststoffen is
kolossaal. Dat maakt het gebruik van korreltjes kunstmest als  stikstofbron
enorm vervuilend. D an hebben we het nog niet over het uitspoelen van stikstofnaar oppervlakte- en grondwater... Want het cynische aan het verhaal is
——— 12 ———
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dat, ondanks de productie bijzonder veel energie opslorpt, een heel groot deel
van die stikstofmeststoffen niet door de plant opgenomen worden, maar verloren gaan door uitspoeling.
Het kan ook anders, door een totaal andere b emestingsstrategie te volgen die
berust op duurzame stikfstofbronnen. Het integreren van Azolla als bemestingsbron kan heel wat voordelen opleveren om het totale energieverbruik dat
nodig is om voedsel te telen in te dijken.
Azolla inzetten als meststof: een eeuwenoude regionale traditie

Het  gebruik  van  Azolla  als  stikstofbron  klinkt  misschien  revolutionair,  maar
Azolla inzetten als meststofis helemaal niet nieuw. Boeren in Azië maken al eeuwenlang gebruik van dit plantje als stikstofbron. In de onder water gezette rij stpaddies voorziet Azolla de rij st van stikstofwaardoor de opbrengst toeneemt.
Een Japanse boer (Takao Furuno) ging nog een stapje verder dan de combinatie rijst-Azolla en ontwikkelde op zijn boerderij een polycultuur van rijst,
Azolla, vis en eenden. Op die manier lost hij verschillende teeltproblemen tegelijk op.
De eenden b estrijden een door de mens geïntroduceerde invasieve slakkensoort (Pomacea c analiculata ,
gouden  appelslak)  die  de  rijstplanten  belagen  en  leveren  tegelijkertijd  ook  een  extra  oogst  van
eendenvlees op, terwijl ze zorgen voor bemesting van fytoplantkton waarmee de vissen zich voeden. Zijn
biologisch geproduceerde rijst brengt de man op de markt als “duckrice”. D e
vraag naar zijn rijst is groter dan zijn productie wat op zich b est b ewonderenswaardig is voor een “standaard landbouwproduct” zoals rijst.
Hij verdient goed zijn b oterham met zijn duurzaam landbouwbedrijfwaarvan
de hele cyclus gesloten is op eigen bedrijf.
Eigenlijk is het op zijn minst raar te noemen. Al tientallen j aren is er onderzoek  naar  het  potentieel  van  dit  gewasje  door  landbouwwetenschappers.
Vooral over het effect van Azolla in rijstvelden zijn heel wat studies terug te
vinden die serieuze toenames in rijstproductie registreren. Ondanks de ont——— 13 ———
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zettend goede onderzoeksresultaten en het feit dat Aziatische boeren als eeuwenlang dit plantje gebruiken is Azolla nog steeds niet ingeburgerd geraakt
als stikstofbron in onze contreien. D at is enorm j ammer.
Natuurlijk hoefj e niet te wachten tot het plantje mainstream wordt. Help zelf
mee aan het verduurzamen van bemesting en gebruik Azolla in de tuin. Want
ook dat is mogelijk en levert goede resultaten op.
Azolla gebruiken in de tuin

Al wat je  nodig  hebt  om Azolla  te
telen in j e tuin is een bak met water
en  enkele Azollaplantjes  en je  kunt
aan de slag. D e groeisnelheid van het
plantje  ligt  bijzonder  hoog.  Na
slechts  een paar weken zal het hele
wateroppervlak van  de  bak  daarom
bedekt zijn met een mooi groen tapijt
van Azolla want in ideale omstandigheden  kan  het gewas  zijn biomassa
verdubbelen  binnen  de  twee  dagen!
Zelfs in de wintermaanden kun j e op
een beschutte plaats nog steeds Azolla blijven oogsten.
De keerzijde van de hoge groeikracht van Azolla is natuurlijk wel dat eens het
een watervlak in palmt je er niet zo maar op  een-twee-drie vanafgeraakt.
Denk  daar  dus  aan voordat je Azolla uitzet in  een vijver. Teel  daarom je
Azolla in een aparte bak. Eens j e plantjes uitgezet hebt in een bak met water
is alles wat j e als tuinier hoeft te doen periodiek oogsten. D at oogsten kan met
een schepnet, een hark,... ofeen ander hulpmiddel.
 Azolla gebruiken als bemesting in je tuin
De geoogste plantjes zijn zeer handig om bijvoorbeeld j e bloempotten te bemesten. Je legt b oven op de potgrond een laagje Azolla. D e mulchlaag houdt
de grond vochtig en zorgt dat “onkruid” geen kans krijgt om te groeien. Terwijl de Azolla verteren komt de stikstofvrij.
——— 14 ———
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In de zomermaanden gebruiken we vaak stro als mulch in de tuin. Stro b evat
heel  veel  koolstof.  Om  het  om  te  zetten  in  compost  hebben  bodemorganismen stikstofnodig. Daarom strooien we over het stro een paar keer wat
Azolla  om  de  vertering  te  vergemakkelijken.  Je  kan  Azolla  ook  puur  als
mulch gebruiken op plaatsen waar j e wil dat de bodem vochtig blijft. Bijvoorbeeld waar j e in zomerse omstandigheden plantjes verplant hebt.
De uit de lucht vastgelegde stikstofzit niet alleen in het plantenmateriaal opgeslagen. Ook het water in de bak waarin j e Azolla groeit, zal stilletjes aan
toenemen  in  stikstofgehalte  doordat  er  altijd  wat  Azolla  naar  de  bodem
zinken en daar verteren. Daardoor komt er stikstofvrij in het water van de
bak. Je kan het water daarom ook gebruiken als vloeibare meststof.
Azolla kan gebruikt worden als grondstofom compost te maken. Het plantje
verteert heel snel en voegt tegelijkertijd stikstofen water toe aan de te composteren materialen.

Ta bel :  Sa menstel l i ng va n Az ol l a.  I n de ta bel  ku n j e zi en dat Az ol l a ni et al l een een
goede sti kst ofbr on i s, maar ook best wat kal i u m bevat.
"I n a ta bl e of a nal yses fr o m ni n e s our ces,i ncl u di n g Austr al i a,Ja pa n,I n d on esi a a n d
Nort h Vi et na m, t h e fol l o wi n g i s t h e r a nge of t h e r es ul ts gi ven fr o m A.  pi nnata a n d
A.  japonica"
Br on tekst en ta bel :  Moor e, A. W., 1 969 Az ol l a:  bi ol ogy a n d agr on o mi c si gni fi ca nce.
Bot. Rev. , 35( 1 ): 1 7–34
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Voor je aan de slag gaat met Azolla toch een bedenking of twee, drie.
Bedenking 1: Stikstoftoedienen zorgt voor een groeispurt. Je ziet het effect
heel snel. Natuurlijk zijn er grenzen en kun j e niet zomaar ongebreideld stikstofmeststoffen gebruiken zonder enig nadelig effect. Een te eenzijdige bemesting met stikstofzorgt voor een opgejaagde groei wat j e planten verzwakt.
Daardoor krijgen b elagers zoals bijvoorbeeld bladluizen vrij spel.
Bemest niet enkel met Azolla. Zet dit gewas in als een extra instrument om j e
planten op een duurzame manier te laten groeien. Gebruik het met mate en
varieer want ook inzake b emesting is diversiteit b elangrijk.
Bedenking 2: Uiteraard moet ik j e in dit artikel ook waarschuwen voor het
mogelijk invasieve karakter van dit plantje. Al hoefj e daar niet te hard voor te
vrezen  want  de  plant  kan  alleen  in  het  water  overleven.  Hij  zal  dus  niet
zomaar op ongewenste plaatsen in j e tuin gaan groeien.
Er is maar een ding wat ik j e op
het  hart  wil  drukken:  zorg  er
voor dat Azolla niet in b eken, of
andere  oppervlaktewater terecht
komt!
Ver gi s j e ni et.  Di t i s ni et een of
a n der e fi ets pa d i n r ood asfal t,
maar een wat erl oop over woeker d
door Azoll a filicul oi des ( Nederl a n d).

Het plantje is zo enthousiast in zijn groei dat het in geen tijd een heel wateroppervlak  inpalmt  waardoor  andere  waterplanten  die  dieper  in  het  water
groeien geen licht meer ontvangen en afsterven. Zeker als er fosfaat in het oppervlaktewater zit is het hek helemaal van de dam en kan de plant ongebreideld zijn gang gaan. Zorg er dus voor dat materiaal dat j e gebruikt om Azolla
te oogsten nooit in contact komt met oppervlaktewater. Want enkele kleine
kroosvarens zijn genoeg om een heel gebied te koloniseren. Daarom vind j e
de plant ook terug op de b ewakingslijst van Alterias.
Kweek j e Azolla dus steeds in een aparte b ak en kieper niet zo maar een overschotje weg in een waterloop!
——— 16 ———

Jaargang 35/ 10 ( 10/20) 

Aquatropica

Allerlei

Bedenking 3: Wat ik met dit artikel vooral ook wil meegeven is: gebruik de
invasiviteit van het plantje niet als drogreden om de plant niet te telen. Zet de
sterke  groeikracht  van  Azolla  in  om  er  voordeel  mee  te  doen  in je  tuin.
Moesten we alle nadelen van “fabrieksmatige” stikstofmeststoffen opsommen
zul j e j e zien dat die nadelen van een heel ander kaliber zijn en heel wat gevaarlijker dan die van Azolla.

Denk maar aan de ontploffing in een stikstoffabriek in Texas die diverse mensenlevens  eiste,  de  enorme  CO 2-voetafdruk  van  de  productie  van  stikstof
kunstmeststoffen, de vervuiling van grond-, oppervlaktewater, zeeën en oceanen door uitspoeling van geconcentreerde kunstmeststoffen wat leidt tot algenbloei die op hun beurt toxines produceren, enz...
Ik b en er al j aren mee bezig... het is te zeggen.
Het is soms grappig hoe het gaat. Jaren geleden b egon ik de Nederlands O ecologische flora te lezen. Een heel ambitieus project. Ik geraakte tot halverwege b oekdeel twee (van de vijf). Kroosvaren stond in het eerste b oekdeel. Na
het lezen van de tekst in dit b oek was ik heel sterk geïntrigeerd door de bijzondere capaciteiten van deze plant, maar legde de link niet met bemesting.
Tot ik  een paar jaar geleden het boek  “The resilient gardener” van  Carol
Deppe in mijn handen kreeg. In dat boek verwijst ze terloops naar het inzetten van Azolla als stikstofbemesting en voilà, ik b esloot het zelfook eens
uit te testen met goed resultaat trouwens.
Probeer het gebruik van Azolla ook eens uit in eigen tuin. Kweek dit enthousiast groeiertje in een aparte b ak en j e zult er veel plezier aan b eleven. Je kunt
meststoffen oogsten gratis en voor niets en bovendien help j e zo mee aan het
opbouwen van ervaring in ons klimaat. Want de meeste ervaring en onderzoeksgegevens komen uit warmere oorden.
Update 18/07/ 18:
Begin dit j aar verdween Azolla uit de vijver. Aan wat dit ligt is niet helemaal
duidelijk al hebben we een sterk vermoeden dat de toenemende vispopulatie
op onze vijver daar voor iets tussen zit. Vorige j aar gingen onze goudvissen
aan het paren en nu hebben we tientallen hongerige kleine vissen die aan al
onze planten knabbelen.
——— 17 ———
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Update 17/ 12/ 18:
We hebben terug Azolla in de tuin. De Azolla vonden we in een gracht in
Friesland. Gemeente-arbeiders moesten hard lachen toen ze ons bezig zagen
dit ‘onkruid' uit de gracht te vissen :-)
Waarvoor Azolla nog allemaal kan gebruikt worden

AEnergieproductie

Omdat de plant zo snel groeit kan de plant ingezet worden voor de productie
van  biobrandstoffen  zoals  bijvoorbeel  biodiesel.  Je  zou  zelfs  waterstofgas
kunnen produceren met Azolla.
"I f t h e fer n i s gr o wn i n t h e l a b or at ory i n water c ontai ni ng N ferti l i zer, or i n a n atmos p h er e fr ee fr o m N, or b ot h, t h e N-fi xi ng A.  az ol l a, i nstea d of fi xi ng N, r el eases
hydr ogen.  Th e a mou nt of H r el eased i s c o mpar a bl e t o t h e N-fi xi n g acti vi ty of t h e
al ga.  Th e a ut h or wri tes t hat al t h ou gh s mal l - scal e, a n d at al o w r ate, t h el a bor at or y
pr od ucti on of hydr ogen by t h e al ga-fer n syste m n eeds onl y water as a hydr ogen
s our ce, a n d i s n ot sel f-l i mi ti ng.  I f hydr ogen i s t o be c onsi der ed as a fu el  t h en t h e
al ga-fer n sy mbi osi s i s parti c ul arl y attr acti ve as a syst e m for bi ol ogi cal  pr od ucti on
of gas. " Br on:  htt p: // www. fa o. or g/ d ocr ep/003/X6862E/X6862E 1 2. ht m

AMeet the new super food

Het zou toch mooi zijn als j e dit makkelijk groeiende plantje zou kunnen gebruiken voor menselijke voeding. In oudere werken vind j e soms terug dat
Azolla niet eetbaar zou zijn, omdat de plant mogelijk neurotoxines zou bevatten.
Artiest-onderzoeker Erik Sjodin ging met Azolla aan het experimenteren in
de keuken en maakte er een b oekje over. Meer uitleg over ‘the Azolla cooking
and  cultivation  project.'  (http://www.gemenskapspraktik.se//publications/The%20Azolla%20Cooking%20and%20Cultivation%20Project.pdf) en
het b oekje vind j e terug op zijn site.
Azolla opeten moet ik zelfook nog eens proberen...

AVerder lezen over wat dit plantje nog allemaal te bieden heeft van water-

zuivering tot het counteren van de klimaatopwarming kan op de site van The
Azolla foundation (http://theazollafoundation.org/), een goed startpunt om
meer te weten te komen over wat Azolla nog allemaal in petto heeft voor ons.
——— 18 ———
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auteur: Eddy Leysen, Magazine Discusvriend
Het h eeft d e r eputatie ‘een m
 oeilijke plant' te z ijn e n e r w ordt g ezegd d at w e e en
behoorlijke dosis beginnersgeluk m oeten h ebben. Wordt h ij daarom m isschien
minder vaak in h et aquarium aangetroffen ?
Voor m
 ij w as h et a lleszins e en u itdaging: s oms l ukte h et w el, s oms n iet... h oewel
ik dacht dat de waterwaarden a ltijd (ongeveer) dezelfde waren... voor zover ik
kon m eten tenminste. M
 aar h et m oest en z ou lukken!
En zoals dikwijls waren m ijn ervaringen vaak weer n iet in overeenstemming
met wat beweerd wordt... Het zal wel aan het aanpassingsvermogen van de
plant liggen!?!

Een veelzijdige waterplant

Deze ( ook) Zuid-Amerikaanse plant b ezit enkele b elangrijke troeven. Echter
door zijn snelle groei naar het wateroppervlak, wordt hij soms geweerd.
Bij het geslacht Hydrocotyle

kennen we enkele belangrijke variëteiten: de H.
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leucocephala H. v erticillata
H. v ulgaris
dus minder gekend, zeker in onze warmere ‘discusaquaria'.
Wat  het  onderscheid
juist  is,  zullen  we  wel
zien. Hun veelzijdigheid
heeft  hen  wel  populair
gemaakt.  Veelzijdig  wil
zeggen  dat  we  ze
kunnen afleggen op de
bodem  waarna  ze  vrij
vlug  omhoog  schieten.
Hydrocotyle leucocephal a
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We kunnen ze planten in een eenvoudige grindbodem, we kunnen ze vasthechten aan een stuk kienhout ofdoor een zuignap steken om de achterwand
wat aan te kleden, ofwe kunnen ze gewoonweg laten drijven, zodat ze al vlug
een drijvend eiland vormen. Als we ze drijvend laten woekeren, vormen ze
een mooi groenscherm waaronder onze discussen zich uitstekend zullen voelen. We moeten dit wel tot enkele uitlopers beperken zodat ook de andere
planten voldoende licht krijgen. Het diffuse licht dat door de worteltjes speelt
vormt een heerlijk schouwspel met onze discussen in de hoofdrol.
Ze zijn zowel als solitair aantrekkelijk als in groepjes geplant. Mogelijkheden
genoeg dus. Bovendien zijn ze voor terrariumliefhebbers nog een mooie bodembedekker.
Naamgeving

De naam ‘waternavel' is een letterlijke vertaling van de wetenschappelijke geslachtsnaam Hydrocotyle (hydro=water en cotyle=navel). D e zinspeling slaat
op de navelachtige verdieping in het midden van het blad. Vroeger noemde
men het plantje  ook wel  eens het  ‘parapluplantje'  omdat het mooie, glanzende lichtgroene ronde blaadje aan een p arapluutje doet denken.
Verspreiding en beschrijving

De Hydrocotyle

-soorten zijn bijzonder fraaie, lichtgroene planten voor het aquarium, die met hun licht gegolfde ronde bladeren met een doorsnede van enkele
centimeters tot de blikvangers van het plantenbestand mogen gerekend worden.
: komt oorspronkelijk
uit  het  gebied  van  de  Kaspische
zee en de landen rond de Middellandse  zee,  maar  voelt  zich  nu
overal in Europa thuis. Gezien zijn
natuurlijk  biotoop  is  hij  dus
minder geschikt voor een discusaquarium.  In  tegenstelling  tot  andere  variëteiten  heeft  de  H.  vulH
.  v ulgar
is
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garis slechts één blad p er steel dat in submerse toestand ongeveer 5 cm lang

wordt. D e b odem mag niet te schraal zijn en we moeten behoorlijk verlichten
(hoe  minder  licht,  hoe  langer  de  steel). H. vulgaris vermeerdert zich  door
middel van uitlopers, die slechts enkele millimeters onder de bodemoppervlakte
verder lopen en om de paar centimeters een nieuwplantje vormen.

(leucocephala= withoofdig, naar de bloeiwijzen witte bloemetjes die zich boven het wateroppervlak ontwikkelen) is voor de tropische aquariumliefhebbers  de  meest  interessante. Het is  een plant met  kruipende, submers rechtopstaande of
drijvende  stengels  die  aan  elke
knoop wortelt. Hij is ook een onstuimige  groeier.  De  afwisselend
geplaatste,  bijna  ronde  bladeren
hebben een diameter van drie tot
zes  centimeter  (zelden groter)  en
zijn tot aan de bladnavel diep ingesneden. De bladrand is onregelmatig gekerfd.
In de bladoksels vormen zich de witte wortels, die sterker ontwikkeld zijn indien we de plant laten drijven ofniet in de grond planten. Hij vraagt redelijk
veel  licht.  Het  is  zo'n  onstuimige  groeier,  dat  bij  een  open  aquarium  de
scheuten zelfs over de randen van het aquarium groeien. Ook hier kunnen
bloemen ontstaan, waarvan we de zaadjes kunnen gebruiken om te vermeerderen. Dit is echter haast overbodig omdat de uitlopers zich zeer snel vertakken indien de plant zich goed voelt. D e j onge bladeren zijn bijna vlak, de
oudere meer gehobbeld.
H
.  le ucocephala:

:  in  tegenstelling
tot de hiervoor b eschreven soort
en zoals zijn naam het doet vermoeden,  vormt  deze  soort,  die
ook wel  de Amerikaanse waternavel  wordt  genoemd,  uitlopers
over  de  bodem.  In  de  natuur
komt hij meestal voor op de ondergelopen  delen  van  de  oever

H
. 

verti c
i llat a
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en in moerassige streken met een hoge luchtvochtigheid. Het is een iets langzamere  groeier.  De  schermachtige  bladeren  staan  op  verticaal  groeiende
stelen die vrij lang zijn en sterk verschillen in hoogte. D e lichtgroene, licht gekerfde  bladeren  kunnen  tot  drie  centimeter  groot  worden.  Deze  bladeren
kunnen zorgen voor een zeer mooie voorgrondbeplanting, op voorwaarde dat
de stelen niet te lang worden ( 5 tot 15 cm, emers zelfs meer), iets wat we niet
altijd in de hand hebben. De talloze vertakkingen zorgen voor een dicht b estand dat we toch regelmatig moeten snoeien om een mooi e sthetisch geheel
te behouden. We kunnen deze variëteit ook op wortels en zelfs op  stenen
laten groeien. In aquaria met zwakke stroming, kan de opgehoopte molm wel
voor  problemen  zorgen  omdat  de  tere  blaadjes  gemakkelijk  beschadigd
worden bij het verwijderen/afhevelen van het vuil. Ze steken met hun kleine
wortelbolletjes ook niet echt stevig in de b odem en komen bij het afhevelen
gemakkelijk los.
: wordt volledigheidshalve vernoemd, hoewel hij minder vaak wordt aangeboden. Zijn biotoop is tropisch Azië. De
bijna ronde bladeren van de sibthorpiasoorten zijn kleiner (ongeveer  1,5
cm  diameter),  maar  hebben
ook  de  inkeping  tot  aan  de
bladnavel en zitten met hun
onregelmatige vorm afwisselend  aan  een  zeer  dunne
loot.  De  vermeerdering  (in
het aquarium) gebeurt door
vertakking van de scheuten.
In  een  serre  kunnen we  de
zeer  kleine  zaadjes  gebruiken  voor  de  kweek  op
een moerassige bodem. In het aquarium doet deze soort het echter minder
goed: de loten worden vlug kleiner, de bladstelen worden langer terwijl het
blad zelfook steeds kleiner wordt. Tenslotte zal de loot totaal verkommeren.
Als drijvende plant ofbeter nog, als randbeplanting van een open aquarium,
houdt deze plant het iets langer uit.
H
.  sibt horplo
i des
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Stekken en/of vermeerderen

We kunnen stekken door deling van een scheut ofzaaien. Zelfheb ik al enkele
stukken kale stengel in een plastieken zak gestoken en dichtgeknoopt en op
een zonnige vensterbank gelegd. Na enkele dagen kwamen er al scheutjes op
de oksels. D eze cultuur bleefettelijke maanden onaangeroerd en zorgde voor
vele nieuwe scheuten.
Op dezelfde manier kunnen stukken stengel op een vochtige bodem gelegd
worden. Op de knopen zullen zich eveneens blaadjes ontwikkelen, indien de
luchtvochtigheid voldoende is.
Andere vereisten?

Als bodem kunnen we gewone kiezel ofmiddelgrofzand gebruiken. Enkele
bolletjes klei zorgen voor een nog b etere groei. We mogen ook nog wat turf
onder de b odem mengen, maar dit is geen vereiste.
Licht: hoe meer hoe liever... Bij een goede verlichting zijn de internodiën niet
langer dan 2 tot 2,5 cm. Maar het is een plant die zich gemakkelijk aanpast
aan het hem gegeven licht en eigenlijk nog vrij vlug tevreden is. Het spectrum
van het gegeven licht zal ook wel zijn b elang hebben, maar dat geldt trouwens
voor alle planten. En hierop zijn deHydrocotyle

-soorten zeker geen uitzondering.
Water: Een gezonde groei is bijna niet afhankelijk van de hardheid en van de
pH want de plant heeft ook qua watersamenstelling een zeer groot aanpassingsvermogen. Sommige bronnen vermelden maximum temperaturen van 2 5
˚ C, andere bronnen geven optimale temperaturen tussen 20 en 28  ˚ C. Dit
klopt echter niet met mijn ervaringen: in mijn discusaquarium heersen het ganse
jaar door temperaturen van 30 − 32  ˚ C, en de planten groeien de bak uit!

L

Wat volgens mij meer b elang heeft, zijn:
een voldoende C O 2-voorziening: evenveel als de vissen kunnen verdragen.
Aan de waternavel merk ik onmiddellijk als mijn CO 2-fles leeg is ofde filter
waar de CO 2 gemengd wordt niet meer functioneert.
een voldoend aandeel magnesium, wat niet wil zeggen dat het water hard
hoeft te zijn.

M
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N voldoende (ijzer)bemesting. Indien de bladeren geel kleuren is er een te-

kort aan ijzer!
Voordeel!

Deze plant heeft één groot voordeel: hij verslindt NO 3 (nitraten) naar hartelust... wat natuurlijk ten goede komt aan de waterkwaliteit en dus ook aan
onze  vissen!  En  gezien  algen  goed  woekeren  bij  een  hoog  nitraatgehalte,
kunnen we dit plantje wel b eschouwen als een biologische algenverdelger.
Tussen de worteltjes ontwikkelen zich tal van micro-organismen die eveneens
bijdragen tot het bekomen van 'levend' water.
Maar ook een nadeel!?

Door het feit dat het een snelle groeier is, b ereikt hij vrij snel het wateroppervlak waar hij, door de vele vertakkingen, al vlug een scherm gaat vormen voor
het licht dat de andere planten nodig hebben.
Voor de specialisten...

Nog  even  vermelden  dat  het  een  geslacht  is  uit  de  familie  Apiaceae  (of
schermbloemfamlie).
Opmerkingen

In een (onverwarmde) serre kan deze plant gemakkelijk gezaaid worden. Hij
verdraagt temperaturen tot 5  ˚ C, maar verdraagt geen vorst. Zelfheb ik eind
november planten uit een onverwarmde serre gehaald en in mijn aquarium
geplant. D e aanpassing gebeurde zonder al te veel problemen. Zoals gewoonlijk verdwenen de aanwezige emerse bladeren, maar pas nadat er voldoende
submerse bladeren gevormd waren zodat de plant verder groeide.
- Tegen de bruine kleur van kienhout, steekt dit lichtgroene plantje mooi afen
komt het uitstekend tot zijn recht.
- De drijvende bladeren zijn iets meer gegolfd en worden iets groter dan de
bladeren die volledig onder water zijn. D e uit het water opstekende bladeren
echter zijn dan weer iets kleiner.
——— 25 ———
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- De kleur van de bladeren, evenals de vorm en de aard van de insnijdingen
van de bladrand zijn niet alleen afhankelijk van de lichtintensiteit, maar ook
van de leeftijd van de plant.
- Indien we de drijvende planten niet wekelijks uitdunnen, kunnen de onderstaande planten wegkwijnen. Op drie weken tijd had ik een 10 cm dikke laag,
die wel een zeer mooi sfeerbeeld gafen gewaardeerd werd door mijn discussen, maar de andere planten kregen niet genoeg licht. Nochtans, bij een bezoek van een bevriend aquariaan, had een deel van de drijvende planten weggenomen ( om met hem mee te geven). Er ontstond zo een ‘gat in de plantenlaag' waar mijn Heckels even goed en ongegeneerd zwommen dan elders in
de minder verlichte (= meer b egroeide) delen! Het b ewijs dat discussen hoegenaamd niet in een schaars verlicht aquarium moeten gehouden worden.
- H.
 v erticillata zou door zijn groeiwijze zeer geschikt zijn om als laagblijvende
(voorgrond) beplanting onder andere drijvende planten te houden, doch door
zijn b ehoefte aan licht is dit niet mogelijk.
- O ok wordt wel eens b eweerd dat de plant het b est groeit in sterk belast water
en stikstofminnend ( =behoevend!) is. Dit is ook een bewering waar ik het niet
mee eens ben: minder dan  10 mg/l NO 3, (= amper 2,5 mg/l stikstof) in mijn
aquariumwater kan ik moeilijk spreken van 'stikstofrijk' water.
- Om nog vollediger te zijn, kunnen we nog een Amerikaanse variant (komt zowel
in Noord-, Midden- als Zuid-Amerika voor) vernoemen: H.
 ranunculoides. *
Kortom ... het is een aan te b evelen plant, die weinig (ofniet te veel?!) eisen
stelt  en zich meestal uitstekend  aanpast  aan  'slechte' lichtomstandigheden
zodat de plant ook voor minder intens verlichte aquaria geschikt is. Het dicht
drijfplantendek  wordt  gewaardeerd  door  schuchtere  vissen.  Spijtig  genoeg
werd dit dek ook gebruikt als schuilplaats voor mijn roofzuchtige Crenicichia
sp  (reticulata ?) tijdens  hun jacht  op  de  leden van  de toen  nog  aanwezige
school van zo'n 20 rode fantoomzalmpjes.
Noot van de r edacti e Aquatr opi ca

Hydrocotyle ranuncul oi des of de gr ot e wat er navel  staat sedert 3 a u gust us 201 6 op

de E U-l i j st va n I nvasi eve Soorten en mag d us ni et meer geh ou den, ver ha n del d,
getr a ns p orteer d, of get eel d wor den, en ni et wor den vri j gestel d i n de nat u ur.
Daar naast h eeft el ke terr ei n beh eer der de pl i c ht deze s oort te bestri j den.
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Auteur onbekend
Met dankovergenomen uit
Vlaamse Terrariumvereniging- zine
Rijk: Animalia (Dieren)
Stam: Chordata (Chordadieren)
Klasse: Reptilia (Reptielen)
Orde: Squamata ( Schubreptielen)
Onderorde: Serpentes (Slangen)
Familie: Colubridae (Gladde slangen)
Onderfamilie: Dipsadinae (Vasttandigen)
Geslacht: Heterodon

Soort: nasicus
Globale info

Deze vrij klein blijvende slang met zijn opvallende neusschub en zijn grote
ogen wordt een steeds populairdere slang om te houden. Het is een dagactief
dier die vooral actiefis van de vroege ochtend tot aan het b egin van de avond.
Maar kijk er niet van op als ze ‘ s nachts ook flink aan het graven en kruipen zijn.
De leeftijd die een haakneus in gevangenschap kan bereiken is ongeveer  15
tot 20 j aar. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de verzorging van het dier.
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Waarschuwing

Haakneuzen hebben giftig  speeksel. Het gifwordt bij  de prooi ingekauwd
door de vergrote tanden die redelijk achteraan in de b ek staan. Het gifis zeer
licht en kan vergeleken worden met een bijensteek. Maar bij een allergische
reactie kan toch een dikke arm) ontstaan waar men toch wel enkele dagen
last van kan hebben. Maar dit gebeurt eigenlijk zelden tot nooit. Mede omdat
de haakneus de tijd nodig heeft om zijn gifals het ware in zijn prooi te kauwen. Van b elang is dan ook als j e ooit een keer gebeten zou worden de slang 
wel zo snel mogelijk van j e hand/vinger afte halen om het dier zo geen kans
te geven om het gifin te kauwen.
Opmerkelijk is dan ook om te zien hoe haakneuzen hun prooi aanvallen en
opeten. Hier komt geen wurging ofniets aan te pas. Er wordt alleen enkele
minuten op de prooi gekauwd waarna de prooi dood ofhalflevend wordt opgegeten. Het enzymrijke speeksel (gif) helpt mee voor een snelle vertering van
het prooidier.
Voer haakneuzen dan ook bij voorkeur altijd dode prooien. Dit omdat het
voeren van levende prooien een erg onaangenaam gezicht en een erg dieronvriendelijke manier is om j e slang te voeren. D aarbij is de kans ook nog is erg
groot dat j e slang wordt verwond door de nog halflevende muis waar ze op
aan het kauwen zijn.
Herkomst

Deze dieren komen voor vanafhet zuiden van Canada tot in het westen van de
VS en het noorden van Mexico in de
wat drogere tot heel licht vochtige gebieden. Zowel op zandvlakten als in
gras ofbosrijke gebieden, als er maar
een losse bodem voor handen is waar
de haakneusslang goed in kan graven.
Voor dit graven gebruikt hij zijn opmerkelijke  opstaande neusschub. Ze
komen voor vanafzeeniveau tot circa
2.500 meter hoogte.
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Grootte

Haakneuzen blijven vrij klein. Een absoluut maximum is 90 centimeter voor
de vrouwen, hoewel er zeer weinig zijn die dit formaat daadwerkelijk halen.
Gemiddeld is zo'n 70 - 80 centimeter voor de vrouwtjes en zo'n 5 0 - 6 0 centimeter voor de mannetjes. Waarbij de vrouwtjes ook nog opvallend massiever
en dikker zijn dan de mannetjes.
Verzorging

Een terrarium van 70 cm breed 40 cm diep en 40 cm hoog is voldoende om
een koppel oftrio ( 1 man en 2 vrouwen) in te houden. Groter mag natuurlijk
altijd. Als bodemmateriaal komen kleine b eukensnippers en zand in aanmerking. Dit omdat ze hier goed in kunnen graven. Zorg dan bij voorkeur ook
voor een dikke laag b odembedekking van ongeveer 5 centimeter.
De temperatuur dient in het terrarium tussen de 22 en 2 8 graden te bedragen.
Onder de spot mag dit oplopen tot ongeveer 35 - 40 graden. ‘s Nachts is een
temperatuur tussen de 16 en 22 graden aan te raden.
De lichtduur in de zomermaanden mag zo'n 14 uur per dag zijn. In de herfst
en lente ongeveer 10/ 12 uur. D e temperaturen mogen in deze perioden gelijk
blijven aan die van de zomermaanden. Voor lichtduur en temperatuur in de
winter zie het kopje “Kunstmatige cyclus”.
Sproeien hoeft niet al te vaak te gebeuren. Eenmaal in de twee dagen het terrarium een klein b eetje b evochtigen is voldoende. En tijdens de vervellingsperiode mag er dagelijks gesproeid worden. C ontroleer na iedere vervelling ook
of de  haakneus  volledig  verveld  is  en  ook  of de  ogen  goed  verveld  zijn.
Stukken verveling die op de haakneus achterblijven kunnen tot irritaties en
zelfs infecties leiden.
Als j e het terrarium sproeit, let er dan wel op dat het terrarium niet te lang
vochtig blijft. Dit kun j e zien door condensvorming op de ruiten. Haakneuzen
zijn hier zeer gevoelig aan en kunnen hier serieuze luchtweginfecties van oplopen. Zorg dus na het sproeien voor voldoende verluchting, zodat het vocht
niet te lang in het terrarium blijft hangen.
Ook is het verstandig om een b akje met vochtig spagnummos in het terrarium
te plaatsen. De haakneus kan zo zelfde vochtigheid opzoeken mochten ze
daar b ehoefte aan hebben.
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Er dient wel een waterbak in het terrarium te zijn waar ze in het geheel in
kunnen liggen. Zorg er wel voor dat het een stevige waterbak is die ze niet
zomaar om kunnen gooien als ze er onderdoor willen graven.
In het terrarium dienen wel een aantal schuilplaatsen te zijn.
Haakneuzen  zijn  geen  fanatieke  klimmers  dus  echte  klimgelegenheden
hebben ze dan ook niet nodig. Een grote steen in het terrarium kan dienen als
opwarmplek. Zorg er wel voor als j e grotere ofzwaardere dingen in j e terrarium hebt staan dat ze op de b odem van j e terrarium staan en niet op het bodemmateriaal. Dit omdat haakneuzen overal onderdoor graven. En ze dus
vast kunnen komen te zitten onder een steen ofeen stuk hout.
Voedsel

Het voer van de haakneus bestaat in gevangenschap uit muizen ofandere kleine
knaagdieren. In de natuur eet de haakneus kikkers, padden en hagedissen.
Voer de dieren bij voorkeur dode prooien. D e stofwisseling van een haakneus
is een stuk sneller dan die van b oa's ofpythons. Voer ze dan ook ongeveer eenmaal per week. In de praktijk komt het er vaak op neer dat de mannen wat vaker
voedsel weigeren. De ene keer eten ze iedere week. De andere keer vier weken
niet. Als het dier niet te veel afvalt hoefj e j e hier ook niet druk om te maken.
Voer volwassen haakneuzen  ook bij voorkeur  apart in plastic bakken.  Dit
heeft twee voordelen. Ten eerste kunnen haakneuzen kannibalistisch zijn. Ten
tweede, ze krijgen zo geen zand ofander b odemmateriaal binnen wat mogelijk tot verstopping kan lijden.
Ook voert men haakneuzen door de dode prooi bij het dier te leggen en het
dier vervolgens rustig de prooi op te laten eten. Het met een pincet aanbieden
van een prooi aan haakneuzen kan zeker bij toch al wat lastigere eters lijden
tot stress. Dit zal tot gevolg hebben dat de dieren geen zin meer hebben om te
eten maar enkel nog agressiefop de dode prooi reageren.
Kunstmatige cyclus

Het is niet ongewoon als deze dieren rond oktober - december opmerkelijk
minder tot helemaal niet meer eten. Dit is een teken om de dieren in winterrust te doen. Bouw de temperatuur geleidelijk af. En geefze een winterrust
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van ongeveer 6 tot  12 weken bij een temperatuur tussen de 6 en  13 graden.
Boven de  14 gaden wordt de haakneus slang actiefdus zorg dat de temperatuur hier zeker onder blijft. Stoor de haakneus ook niet in de rustperiode en
geefhem een donkere rustige plek om zijn winterrust te voltooien. Na de rustperiode mag de lichtduur en de temperatuur geleidelijk weer worden opgeschroefd naar de normale waarden.
Pas dan kan ook weer b egonnen worden met het voeren van de haakneus.
Het eerste levensjaar van een haakneus is een winterrust niet per se nodig.
Geeft het j onge haakneusje door middel van niet ofslecht eten in de aangegeven periode toch aan in rust te willen gaan, geefhem deze rust dan ook.
Want hoewel het voor j onge dieren niet per se nodig is, kan het ook zeker
geen kwaad. D e temperatuur en de duur van de winterrust is hetzelfde als die
van de oudere dieren.
Voortplanting

Haakneuzen zijn slangen die al op een erg j onge leeftijd geslachtsrijp kunnen
zijn.  12 tot  14 maanden vormen hierop geen uitzondering  (zowel voor  de
vrouwen als voor de mannen). Het is echter verstandig om het vrouwtje p as
drachtig te laten worden op het moment dat zij een lengte heeft b ereikt van
zo'n 5 0-60 centimeter. Wat zal neerkomen op een leeftijd van ongeveer 2 j aar.
In het wild komen p aringen voor in het voorjaar (februari tot en met mei). Dit
is in gevangenschap vaak ook het geval (na de winterrust). Het kan echter
ook zo zijn dat er in de herfst meerdere paringen worden waargenomen en
dat het vrouwtje het sperma opslaat tot aan het voorjaar en zichzelfer dan
pas mee bevrucht.
Na  de  winterrust  dienen  de  mannen  en
vrouwen  bij  voorkeur  eerst  enkele  weken
apart gehouden te worden. Dit om de mannen
eerst  goed  te  voeren.  Indien  je  mannen  en
vrouwen gelijk na de winterrust bij elkaar in het
terrarium zet, zal het mannetje alleen maar aan
paring denken en vaak niet zo goed willen eten.
Als mannen en vrouwen enkele weken bij elkaar in het terrarium zitten is het verstandig
een b ak met vochtig zand bedekt met mos in
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het terrarium neer te zetten. Hier kan de vrouwelijke haakneus haar eieren in
afzetten. D e legsels variërend in grootte van ongeveer 5 tot zelfs 40 eieren.
Dit is grotendeels afhankelijk van het formaat van het vrouwtje. Gemiddeld is
een legsel van zo'n 10/ 12 eieren. D e eieren komen na 45 - 5 5 dagen uit bij een
temperatuur van ongeveer 28 graden. D e j onge haakneuzen vervellen vrijwel
direct nadat ze uit het ei komen en zijn dan zo'n  10- 15 cm groot.
Opfok van de jongen

Huisvest j onge haakneusjes bij voorkeur apart in kleine terrariums ofplastic
bakjes. Bij een temperatuur rond de 2 8 graden. Zorg dat de j onge dieren ook
een vochtige plek hebben in de bak. Dit kan bijvoorbeeld door een bakje met
vochtig spagnum in het terrarium te plaatsen, zodat de j onge dieren de vochtigheid op kunnen zoeken wanneer ze dat willen.
Dit is voor oudere dieren ook aan te raden, maar niet noodzakelijk. O ok kan
er voor gekozen worden wat vaker te sproeien dan bij de oudere dieren, maar
let dan wel op dat het niet te vochtig wordt in de b ak. Een vochtigheid van 5 0
– 70 % is voldoende.
Zorg uiteraard voor  een waterbakje waar ze uit kunnen  drinken.  Ook  een
schuilplaats mag bij j onge dieren niet ontbreken. Als bodembedekking zou ik
kiezen voor kranten ofhoutsnippers. Dit, omdat het b eide makkelijk schoon
te houden is.
De reden dat ze het b est apart gehuisvest kunnen worden is:
punt  1, dat j e precies in de gaten kunt houden welke haakneus er heeft gegeten en welke niet.
En punt 2 dat het nog wel eens voorkomt dat haakneuzen kannibalistisch zijn
en elkaar als voedsel aanzien als b eide dieren gelijktijdig aan het eten zijn in
een terrarium ofopkweekbakje.

Het aan het eten krijgen van j onge haakneuzen kan best een lastig karweitje
zijn. Ten eerste hebben de j ongen een grote eidooier meegekregen als ze uitkomen. D eze eidooier zit uiteraard inwendig dus j e ziet hier niets van. Maar
op deze eidooier kunnen ze nog een redelijk lange tijd op teren voordat ze p as
echt voedsel aan willen gaan nemen. Ik voer mijn j onge haakneuzen voor de
eerste keer als ze 2 weken uit het ei zijn. Ik merk dat de meeste j ongen een
pinkie (baby muisje) na 2 weken toch nog niet zomaar willen eten. Wat ik ge——— 32 ———
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bruik om ze toch aan het eten te krijgen is kippensoep. Kippensoep heeft een
erg sterke geur wat bij de j onge haakneusjes erg stimulerend werkt om te gaan
eten.  Ik  haal  mijn  babymuisjes  (pinkies)  dan  door  de  kippensoep  heen
waarna ik ze wel afveeg zodat er niet te veel kippensoep aan het pinkie blijft
zitten. D e geur blijft er echter wel aanzitten. Ik voer de j ongen vervolgens afzonderlijk in krekelbakjes. Het kan zijn dat het j onge haakneusje pas na 2 uur
begint met eten. Belangrijk is dan ook het j onge diertje met het prooidier alleen
op een rustige plek te zetten. In plaats van kippensoep kan men de dode nestmuizen ook insmeren met kuiken. Mijn ervaring is echter dat dit toch een stuk
minder sterk ruikt dan kippensoep en hierdoor dus minder stimulerend werkt.
Een andere manier om j onge haakneusjes aan het eten te krijgen is door de
schedel van het pinkie door te snijden en hier wat hersenvocht uit te knijpen.
Het hersenvocht heeft een stimulerende geur voor j onge haakneuzen waardoor ze ook sneller zullen gaan eten.
Mochten de j onge haakneuzen goed eten geefze dan met regelmaat te eten.
Ongeveer eenmaal in de drie à vier dagen een oftwee nestmuizen. Als het
jonge haakneusje drie nestmuizen ofmeer met gemak in een maaltijd op kan
dan mag er overgestapt worden naar een groter prooidier.
Opmerking

Het gedrag van deze dieren is heel aantrekkelijk en opvallend. Het zijn erg actieve dieren. Met een breed scala aan verschillende aanvals- en verdedigingstechnieken. Als ze zich bedreigd voelen maken ze een luid  sissend geluid.
Vaak gaat dit gepaard met het plat maken van de nek ( cobra-achtige imitatie).
Vervolgens kunnen ze verscheidene keren met gesloten mond uithalen. Als
dit de b elager nog niet afschrikt kunnen ze zelfs voor dood spelen. Dit doen
ze door met open mond op hun rug te gaan liggen. En zelfs een rottende geur
afte scheiden. In gevangenschap wordt dit door volwassen dieren eigenlijk
nooit gedaan. Jonge dieren daarentegen willen nog wel eens voor dood spelen
als j e ze wilt hanteren ofverplaatsen.
Wel zijn haakneuzen vaak wat schrikkerig dieren. Het is dan ook verstandig
het terrarium op een niet al te drukke plaats te zetten.
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Erik Brion
Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst, vrijdag 30 oktober
In 2016 verscheen in Aquariumwereld een artikel met als titel ‘Nooit
meer  water  verversen...'.  Deze  stelling,  die  indruist  tegen  alle
raadgevingen  die  in  aquariumclubs  aan  de  leden  gegeven  wordt,
verbaasde iedereen. 
De auteur van dat artikel, Erik Brion, heeft zijn werkwijze nu vertaald in
een lezing waarin hij ons uit de doeken doet hoe hij tewerk gaat.
Tijdens  het  eerste  deel  van  de  voordracht  legt  hij  theoretisch  en
praktisch  uit  hoe  een  aquarium  kan  gehouden  worden  zonder
waterwissels. We maken kennis met zijn visie op aquaristiek: gebruikte
methodes en technieken, filtratie, ... komen aan b od.
In  het  tweede  deel  legt  hij  uit  wat  er  in  zijn  kweekkamer  gebeurt.
Gebruikte  filtratiemethode  alsook  verschillende  regeneratiemethodes
die gebruikt worden worden in detail toegelicht.
Een beetje sceptisch bij dit concept? Hou dan zeker deze avond vrij en
kom luisteren. Dit is een voordracht om niet te missen!!
Wanneer: vrijdag 30 oktober om 20.00 uur
Waar: Zaal ‘Van B oven' Kortrijksteenweg 138a, Wevelgem
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136
en 138.
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