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Woordje van ...

Gerrit Plovie, contactpersoon zoet- en zee water

Het zit ons niet mee de laatste j aren, 
Eerst  een twee jaar  durende pandemie  die gans  de wereld
treft met heel veel dodelijke slachtoffers en een enorme economische ontwrichting tot gevolg.
Nu maakt een oorlog in oostelijk Europa terug vele slachtoffers en met een nog grotere economische ontwrichting  met  energieprijzen  die  de  pan  uitswingen.  Gelukkig  is  de  winter  zacht  geweest  en  kunnen  we
hopen op een matige gasfactuur. Om elektriciteit te
maken kunnen we rekenen op groene energie zoals wind en zonne-energie
maar ook gas wordt gebruikt om elektriciteit te produceren. Zo wordt de elektriciteit ook duurder. Je staat er niet bij stil maar als j e om j e heen kijkt in de
huiskamer staat het vol apparaten die elektriciteit vreten.
Gelukkig zijn voor onze hobby de noodzakelijke apparaten heel wat energie
zuiniger geworden dan voorheen. Te beginnen bij de verlichting die noodzakelijk is om planten en koralen de laten groeien. Hierbij is de led-verlichting een
zegen uit de hemel. Het verbruik is veel lager en daardoor ook minder warmteontwikkeling. Het lichtspectrum kan men aanpassen aan de te verzorgen
dieren en planten en de lichtintensiteit is elektronisch te regelen.
Vele pompen en filters zijn heel wat minder in wattages dan vroeger het geval
was. Het is natuurlijk vooral afhankelijk van de grootte van het aquarium,
maar een gemiddeld exemplaar van  1 10 liter verbruikt j aarlijks  1.450 kWh
stroom. Dat gaat om €  300. Dat is meer dan het stroomverbruik van zes
droogkasten.
Het energieverbruik van een tropisch aquarium wordt voor het grootste gedeelte bepaald door het verwarmen van het water en het licht dat nodig is
voor de vissen en planten te laten groeien. 
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Woordje van ...
Een vijver- offonteinpomp zorgt ervoor dat het water in de vijver blijft circuleren door middel van een fontein ofwaterval. Het stroomverbruik is afhankelijk van de grootte van de vijver maar het kan oplopen tot wel 3.800 kWh
per j aar, bij een vijver van  10.000 liter en een pomp die altijd aan staat. D at
kost bijna €  800! Ter vergelijking is dat meer dan 25 koelkasten. Met een
timer kun j e instellen dat de pomp niet de hele dag, maar bijvoorbeeld 6 uur
per dag aanstaat, daarmee bespaar j e al driekwart op de stroomkosten.
We volgen met spanning de toestand in O ost-Europa en hopelijk duurt de impasse niet te lang, zeker op menselijk vlak is dit niet lang uit te houden. 
Onze gedachten zijn bij de O ekraïners.
We kunnen ze  steunen  door hun zeer goede  aquariumproducten te kopen
(A&C protein skimmer)
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Zoetwater

Erik Lievens: Aquarianen Gent

Hebben jullie al een stopnaald zien zwemmen in uw aquarium ?  Wel, dan
moeten jullie

eens een  Farlowella acus aanschaffen die er, qua vorm, g oed kan
mee vergeleken worden.

Deze vissoort behoort tot de groep van de Loricariidae. D oor de extreem uitgerekte vorm van zijn lichaam en door zijn schubben, die lijken op een harnas, is hij prima in staat zich te verdedigen tegen predatoren.

Het houden van deze Farlowella

acus biedt verschillende voordelen. Hij is in
de eerste plaats gemakkelijk te houden, hij plant zich, weliswaar in gunstige
omstandigheden, goed voort,  maar  het  is vooral  een goede  algeneter.  Dit
laatste zal door veel liefhebbers gewaardeerd worden. 
Het is niet moeders mooiste, maar hij straalt heel wat geheimzinnigheid uit,
wat heel boeiend kan zijn. In het Amazonebekken (Zuid-Amerika natuurlijk)
zwemmen er een  30-tal soorten waarvan de twee bekendste zijn: de Farlo
wella acus en de Farlowella
g racilis .
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Farl o well a gracilis Rega n 1 904
Ver sc hi l t ussen de ac us en gr aci l i s

De Farlowella

acus wordt 15 cm groot en is te vinden in Venezuela, Guyana
en de zijrivieren ten zuiden van de Amazone. 
Terwijl de “acus” 15 cm groot wordt, is de Farlowella

g racilis met zijn 20 cm
heel wat groter. Deze laatste heeft zijn leefgebied in Bolivia, Brazilië en Columbia. Ook zijn er exemplaren van deze “gracilis” gevonden in Venezuela
waar ook de “acus” voorkomt. Ik stel mij dan onmiddellijk de vraag ofb eide
soorten niet met elkaar gaan kruisen en er aldus een hybridesoort ontstaat. 
De Farlowella

a cus is een vis die vooral vertoeft in de onderste waterlagen van
het aquarium. In de natuur houdt hij zich op in de ondiepe snelstromende wateren, in gedeelten waar het min ofmeer rustiger is.
Hij is zeker geen zwemkampioen en zal het nooit worden, maar toch kan hij
zich met een grote snelheid zowel verticaal als horizontaal voortbewegen. De manier van voortbewegen doet ons denken aan een waterslang. Door slingerende
slagen met zijn staart wappert hij , figuurlijk althans, als een vlag door het water.
De basiskleur van zijn lichaam is geel tot olijfgroen. Over zijn langwerpig uitgestrekt lichaam lopen 2 chocoladekleurige b anden van zijn ogen tot aan de
staartvin. De ogen zijn gedeeltelijk b edekt met een membraan en dit bedekt
gedeeltelijk de iris.

Het lichaam is b edekt met schubben die een pantservormig patroon hebben.
Zijn mond b evindt zich aan de onderkant van zijn kop en vormt als het ware
een zuignap waarmee hij zich kan vastzetten aan stenen en andere substraten
zodat hij niet meegesleurd wordt in het snelstromend water. O ok wordt deze
zuignap gebruikt om algen afte schrapen van stenen en substraten.
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Bij  deze vissoort  is  het  mannetje  heel  duidelijk te  onderscheiden van  het
vrouwtje. Bij het mannetje is de verlengde snuit heel wat groter dan bij het
vrouwtje  en  deze  is  bedekt  met  borstelhaartjes,  daar  waar  deze  bij  het
vrouwtje kaal is. De b orst- en rugvinnen zijn b edekt met bruine punten, terwijl de staartvin eerder een gemarmerd uitzicht heeft en voorzien is van 2 filamenten (verlengde vinstralen). Spijtig genoeg zullen jullie overdag weinig van
deze vis zien vermits het een nachtactieve vis is.
De Farlowella

a cus heeft wel een speciale manier om zuurstofop te nemen uit
het water. D oor het voortdurend openen en sluiten van zijn kieuwdeksels, laat
hij het water via deze weg in- en uitstromen en ontneemt hij op deze manier
zuurstof uit  het  water.  Dit  procedé  gebeurt  tweemaal  sneller  dan  bij  vissoorten die via hun mond ademen.
Wist u dat hij ook een tijdje buiten het water kan leven? Het mag uiteraard
niet te lang duren en dan nog moet in dit geval de omgeving vochtig zijn.
Deze vissoort houdt van zuurstofrijk water en verblijft het liefst in schemerrijke zones. Het is dus b elangrijk om uw aquarium op een zodanige manier in
te richten dat er plaatsen zijn waar niet te veel licht aanwezig is. Dit kunt u
verwezenlijken  door gebruik te maken van wat  drijfplanten. Het  aquarium
mag ook niet te klein zijn. Een 1-meteraquarium is een minimumvereiste.

De Farlowella acus heeft soms territoriale neigingen en zal op een bepaald
ogenblik een bepaalde plaats in het aquarium opeisen. Een dichte b eplanting
en wat kienhoutwortels zorgen ervoor dat deze vis zich in zijn sas voelt.
Aan de watersamenstelling stelt hij geen hoge eisen. Een pH tussen 6,5 en 7
bij een temperatuur tussen de 22 en 26  ˚ C zijn waarden die ruim voldoen
voor het optimaal houden van deze vissen.
Wel is een goede filtering meer dan noodzakelijk zodat het gehalte aan zuurstofverzekerd is. 
Als b odemgrond kunnen we gebruik maken van zand bv. Loire- ofRijnzand.
Zoals  ik  al  geschreven  heb,  is  deze  vis  een  algeneter.  Paradoxaal  genoeg
moeten wij ervoor zorgen dat er voldoende algen aanwezig zijn. Zijn deze niet
voldoende voorhanden (doorgaans is dit niet het geval), dan bestaan er ge-
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lukkig ook voedseltabletten die hoofdzakelijk algen b evatten. Voor de liefhebbers zijn algen over het algemeen een “merde”. Nu is het ook zo dat de Farlo
wella acus liever  deze tabletten lusten want zo moeten ze zich niet bezighouden met het afschrapen van de algen van stenen en houtwortels. D e algen
in het aquarium worden dan spijtig genoeg met rust gelaten.
Een tip: Voer het liefst in de vooravond en steeds op dezelfde plaats.
Bij voorkeur houden we deze vissoort p er koppel ofzelfs in een kleine groep
bestaande uit één mannetje bij 3 à 4 vrouwtjes. Heeft er zich een koppeltje gevormd dan gaat het dominante mannetje de legplaats verdedigen. Het mannetje zal ook de omgeving en de legplaats zuiver maken. Het vrouwtje bekommert zich om het legsel.
Er kunnen natuurlijk ook andere vissoorten samengehouden worden met de
Farlowella acus . Dit zijn er heel wat, zo bijvoorbeeld enkele dwergcichliden,
een schooltje kardinaaltetra's ofcitroentetra's en enkele Corydoras.
Deze  soorten  zijn  praktisch  allemaal  omnivoren  en  hebben  verscheidene
voedselsoorten nodig zoals artemia, cyclops, watervlooien enz. Afwisselend
voeren is de boodschap.
Het is weer eens een nieuwe uitdaging om deze speciale vissoort te houden.
Ik zou zeggen: D OEN
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Eddy Leysen

Water, in de meest enge b etekenis van het woord, is een scheikundige verbinding (H 2O) van twee atomen waterstofen één atoom zuurstof. Maar in deze
verbinding zou leven onmogelijk zijn. Het zijn de andere aanwezige (opgeloste) stoffen, zoals mineralen en sporenelementen, en micro-organismen die
er het leven in mogelijk maken. 
Het water dat we uit de kraan ‘voorgeschoteld' krijgen, werd al door de leverancier behandeld om te voldoen aan talrijke eisen voor menselijk gebruik.
Door  het  gebruik  van  filterende  membranen,  ozon  (O 3)  en  actieve  kool,
worden  de  ongewenste  organische  stoffen verwijderd.  Door te  ontsmetten
worden ziektekiemen verwijderd. Om de smetteloze kwaliteit te verzekeren
van de bron tot de verbruiker, worden chloorverbindingen toegevoegd. De pH
en de hardheid worden aangepast om de leidingen te beschermen tegen corrosie.
Ondanks de nationale en Europese normen kan de samenstelling van het leidingwater sterk verschillen wegens economische en geologische redenen. Het
gemakkelijkste is dus een visbestand op te bouwen dat zich thuis voelt in het
aangeboden water. Een discusliefhebber kan zich vaak niet zo maar tevreden
stellen met het hem aangeboden water. Het heeft dus geen zin om ons leidingwater te vergelijken met het water van rivieren en meren: er worden namelijk
andere eisen gesteld.
Vissen leven in water, zoals wij leven van de ‘lucht'. De samenstelling ervan
kan verschillen en afhankelijk van deze verschillen zullen we er ons goed of
niet goed in voelen. Voor onze vissen, die met hun ganse lichaam ondergedompeld zijn in deze vloeistof, is het niet anders. D e kwaliteit ofde parameters van dit milieu dienen gerespecteerd te worden voor het welzijn van de b ewoners. Het welzijn is p as dan gewaarborgd, als de watersamenstelling overeenkomt met de samenstelling van het water waar ze in de natuur in thuis
horen. Zeggen dat dit water van onberispelijke kwaliteit moet zijn, staat dus
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als een p aal b oven water en dit water moet ‘zo klaar zijn als pompwater'.
Van deze waterkwaliteit hangt ook het leven afvan onze vissen en de planten. 
Het leidingwater dat door de leverancier ter b eschikking gesteld wordt, is geschikt voor menselijke consumptie, maar is niet altijd geschikt voor onze discussen. Denken dat dit leidingwater onvoorwaardelijk geschikt is, is op zijn
zachtst uitgedrukt naïef. Vissen kunnen zich wel aanpassen aan schommelingen, maar dit aanpassingsvermogen mogen we niet overschatten. We moeten
dus weten welke voorbehandeling we het water moeten geven zodat het geschikt is voor onze vissen.
Een aquarium is geen inert volume waarin onze vissen leven. In dit gesloten
milieu spelen zich allerhande biologische en chemische processen af. D e stroming,  veroorzaakt  door  de  pomp,  veroorzaakt  bewegingen  van  het  water
zonder dit zou leven onmogelijk zijn. D e biologische en chemische processen
die we niet altijd kunnen voorzien of, erger nog, die we niet willen, gebeuren!
Daarom  moeten we water verversen  om  de gewenste  parameters veilig te
stellen en ze voor onze vissen stabiel te houden.
Ons aquarium is een ecosysteem waar de p arameters van het water niet te ver
mogen  liggen van  het  natuurlijke biotoop van  onze vissen.  Het  moet  een
stukje natuur zijn die de ‘ideale' omstandigheden van de natuur b enadert. Het
biologische  evenwicht is  er  erg labiel  en vraagt  een bijna  dagelijkse waakzaamheid om b ehouden te blijven. 
Het gezelschapsaquarium, met zijn verzameling van vissen van over de ganse
wereld, is dus al een kwelling voor vele b ewoners. D e condities moeten aangepast zijn aan de bewoners. B ovendien is te dikwijls ook de b ezetting overdreven. Te vaak worden te veel vissen bijeengebracht in dit afgesloten geheel en
gedwongen samen te leven in een medium dat door de verscheidenheid van
de bewoners alleen maar voor enkele leefbaar is.
Mijn norm is één (volwassen) discus per 100 liter water, die van veel kwekers
één per 5 0 liter en over het laatst las ik in een b oek één per 2 5 liter! Een overdreven kunstmatige samenleving dus als we dit vergelijken met hun natuurlijke
biotoop. D oor deze overbezetting hebben we dus meer vervuiling en zelfs de
meest doorgedreven en gesofisticeerde filter offiltersysteem kan deze vervuiling nooit volledig verwerken ofvermijden.
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Een aquarium dat aan zijn lot wordt overgelaten, wordt al vlug een bom met
een vertragingsmechanisme in de ontsteking. Alle leven wordt vroeg oflaat
bedreigd door de opstapeling van allerhande giftige stoffen.
Sommige van deze afvalstoffen zijn zichtbaar met het blote oog. We zien ze
als kleine deeltjes (stofdeeltjes), op de b odem ofzwevend in het water. Vaak
zijn het voedingsresten, rottende plantendelen, uitwerpselen en/ofdelen van
rottende vissen ofplantendelen. D eze rotting genereert de bouw van de stikstofverbindingen. D e deeltjes die we in suspensie zien ( dus niet opgelost) veroorzaken troebel water, wat niet enkel nadelig is voor het ethische aspect,
maar ook de vissen zal stresseren. De kieuwen kunnen aangetast worden en
zo voor  ademhalingsproblemen zorgen. De kieuwen  en  dus  ook  de vissen
worden gevoeliger voor de aanvallen van de ziekteverwekkers.
De planten zullen het minder goed doen, omdat ze onvoldoende licht krijgen
en de ondoordringbare laag vuil die zich op de bladeren vastzet, verhinderd
de noodzakelijke gasuitwisselingen van de fotosynthese, met een verstoorde
plantengroei tot gevolg.
Naast  de  zichtbare  vervuilende  componenten,  produceert  ons  ecosysteem
ook een groot gamma aan scheikundige stoffen. D eze stoffen zijn opgelost in
het water en zijn onzichtbaar. Enkel een scheikundige analyse van het water
zullen ofkunnen ze aantonen. Algemeen principe: de belangrijkste bron van de
vervuiling is de opstapeling van stikstofverbindingen en de afvalproducten van de
stikstofcyclus, beginnend met het ammonium en meestal eindigend met nitraten.
Ammonium ofammoniak verhindert het zuurstoftransport in het bloed, nitriet zet zich vast op het hemoglobine en verhindert zo ook het transport van
de zuurstofnaar de cellen. Deze stoffen zijn dus giftig en moeten onder de
toelaatbare waarden blijven. In een stabiel, wel draaiend aquarium zullen we
zelden waarden meten die b oven de aanvaardbare waarden liggen.
Voor de nitraten is het anders. Ze zijn minder agressief, maar daarom niet onschadelijk, zelfs als hun concentratie onder de 5 0 mg/l blijft. Niet vergeten dat
nitraten in een zuurstofarm milieu terug omgezet kunnen worden naar nitrieten en zelfs ammonium ofammoniak. De vissen spuwen ook een hoop organische afvalstoffen uit, afvalproducten van hun metabolisme (eiwitten, aminozuren,  etc.).  Opstapeling  van  deze  producten  zal  leiden  tot  groeistoornissen,
moeilijk kweekgedrag, ontwikkeling van ziektekiemen en (slechte) b acteriën.
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Te veel voederen en dus rottende voedselresten, de uitwerpselen van de vissen
en de plantenresten zijn de voornaamste bronnen van vervuiling die b eetje bij
beetje knagen aan de ideale watersamenstelling, voor zover die ooit b enaderd
werd met het ter beschikking gestelde leidingwater, dat voor velen de enige
bron is die ter beschikking staat. 
In de stikstofcyclus wordt ammonium (ofammoniak als het helemaal fout
gaat voor onze discussen), als b eginproduct van de cyclus en de vervuiling of
verloedering van het water, omgevormd tot nitrieten en nitraten. Hoewel beweerd wordt dat de producten minder gevaarlijk zijn als we de cyclus ‘afvaren', toch mogen we de nadelige invloed op de gezondheid van onze vissen
niet onderschatten. Vooral bij opstapeling ( door gebrek aan waterverversing)
kunnen gevaarlijke waarden ofconcentraties bereikt worden.
De meeste filterinstallaties kunnen  de  afbraak van  de  stikstofverbindingen
wel aan tot en met de vorming van het nitraat. D eze nitraten worden (gedeeltelijk) door de planten verbruikt, maar dit volstaat niet. Een concentratie van
20 mg/l wordt nog door de meeste vissen probleemloos verdragen, zelfs door
onze discussen, maar bij overdreven concentraties kunnen zich desastreuze
taferelen afspelen. Vaak worden concentraties van 100 mg/l en meer gemeten.
Boven  de  100 mg/l  stagneren  de planten  en groeien niet meer. De vissen
echter voelen de slechte invloed al vanaf50 mg/l en zijn onder andere vatbaarder voor ziektes. Wildvang discussen en zeker Heckels, zijn nog gevoeliger aan ‘hoge' nitraatwaarden. Ik probeer de waarde zelfs onder de 10 mg/l
te houden!
Nitraten zijn niet  de  enige  storende  elementen  die zich  opstapelen in  een
aquarium. In de afvalberg bevinden zich eveneens fosfaten en silicaten. Ze
zijn niet echt giftig voor de vissen, maar ze verstoren het (zo labiele) evenwicht in ons aquarium. Nitraten, fosfaten en silicaten zijn gunstige factoren
voor een wildgroei van de zo ongewenste algen. En eens aanwezig zijn ze
moeilijk uit te roeien. Dus we zijn er voor altijd mee opgescheept als we niets
drastisch wijzigen aan onze slechte gewoontes. Ze zijn niet gemakkelijk meer
weg te krijgen. D oor het verstoorde evenwicht zullen we algen gaan krijgen of
kunnen we de goede omstandigheden voor een goede plantengroei weer terug
de bovenhand geven. Het is dus nodig om door waterverversing deze waarden
onder  de gevaarlijke  concentraties te houden  ofze terug naar beneden te
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krijgen  naar  aanvaardbare  waarden  voor  de  bewoners  van  ons  aquarium
(vissen én planten).
Om de schade te beperken hebben we veel mogelijkheden. We moeten dus
vermijden dat de vervuiling onaanvaardbare waarden b ereikt in ons gesloten
milieu. Een krachtig filtersysteem kan  de zichtbare vervuiling verwijderen.
Maar sommige bronnen vermelden dat dit slechts zo'n 30 % van de totale
vervuiling is. En vuil is vuil, ook al is het opgestapeld in een filter. Een goede
biologische filtering moet de stikstofverbindingen verwijderen. Maar zelfs de
grootste biologische filter ofde grootste eiwitafschuimer kan niet op tegen de
voordelen van een waterverversing. Om niet te moeten kuisen, moeten we
niet vervuilen. D at is een feit en er zit veel wijsheid in. Te vaak zijn overbezetting en te veel voederen als gevolg, de eerste schakels van de kettingreactie in
het verloederen van het water.
Meestal worden de waterverversing gedaan door afhevelen van het water. We
moeten  dan  van  deze  gelegenheid  gebruik  maken
om ook de overblijfselen van de bodem afte hevelen: etensresten, nog niet opgeloste uitwerpselen, afgestorven bladeren, en zo het probleem bij de bron
aanpakken. We mogen de hevel niet te diep in
de bodem steken om het biologische evenwicht
niet te verstoren en te veel bodemgrind afte hevelen.  Als  we  de  hevel  één  centimeter  in  de
bodem steken is dit meer dan voldoende.
Een ander voordeel van waterverversing is het opwekkende effect voor de
maag en dus van de eetlust van de vissen, maar ook voor het opwekken van
de seksuele lusten! Vaak wordt er na een goede waterverversing afgezet en
welke liefhebber heeft hier bezwaren tegen? Nog een ander voordeel ligt op
pathologisch vlak. Een bevuilde waterpartij draagt bij tot een weelderigere
groei van allerlei ziektekiemen oforganismen die de gezondheid van onze
vissen in het gedrang brengen. In bevuild water zullen kleine wondjes (van
schuren,  ergens  tegen  aan  zwemmen,  transportschade,  e.d.)  ontsteken  en
voor grote  open wonden zorgen, terwijl ze in  een gezond water  spontaan
zouden genezen. De meeste ziektes zijn, en dit heb ik al duizenden keer ge-
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zegd, zwakteverschijnselen. In niet te erg bevuild water ontwikkelen vissen
meer  weerstand  tegen  deze  aanvallen  van  ziektekiemen  en  worden  dus
minder gemakkelijk ziek.
Er zijn drie mogelijkheden om water te verversen. De hoeveelheid water die we
moeten verversen hangt afde bezetting, het filtersysteem, plantengroei ofalgen.
Een eerste methode is manueel elke week een deel te verversen. 5 tot  10 %
per week is wel een minimum. We hevelen afen vervangen het afgehevelde
water door vers water dat, indien nodig, al behandeld of‘geconditioneerd' is:
het water is ontdaan van chloor en zware metalen en liefst al op temperatuur
gebracht. Kortom water zoals we het in ons aquarium willen. Het op temperatuur brengen is niet echt nodig indien we niet te veel water vervangen in één
keer. Een temperatuurdaling van enkele graden kan heus geen kwaad. 
De hoeveelheid water die we verversen is, zoals hierboven reeds gezegd, natuurlijk  functie  van  bezetting,  gebruikte  filtersystemen  en  beplanting.  Een
overbevolkt en kaal (= niet met planten ingericht) aquarium dat enkel draait
op een klein binnenfiltertje heeft dus een grotere waterwissel nodig dan een j uist
bevolkt en dicht beplant aquarium met een goede en ruime biologische filter.
Geen  enkel  filtersysteem  kan  een waterverversing uitsluiten  ofvervangen.
Een principe moet wel aangehouden worden: b eter vaak een beetje verversen
dan slechts afen toe heel veel. Bij een te grote waterwissel zullen de waterwaarden te veel schommelen en dus stress veroorzaken bij de vissen.
Een tweede methode is dit proces automatiseren door een tijdschakelaar, een
pompje en een ( elektronische ofmechanische) niveauregelaar. Dit hoeft echt
niet duur te zijn: wisselstukken van een vaatwasser ofwasmachine kunnen
zeer goed gebruikt worden. In dit geval moeten we wel voorzorgsmaatregelen
nemen als het misgaat. Hoe meer we stellen op de techniek, hoe meer neiging
we hebben om minder aandacht aan onze vissen te b esteden. Techniek kan
haperen, en wat dan? We moeten de automatisering wel in de gaten houden
en veiligheden inbouwen.
Een derde methode is de druppelmethode, in combinatie met een overloop.
Dit systeem is nog het meest ideale of‘natuurlijke' want dit proces is continu
en heeft daardoor weinig ofgeen invloed op de parameters van het water. D e
hardheid, de pH en temperatuur blijven quasi constant, zodat schade door te
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grote schommelingen van deze parameters vermeden wordt. Het waterniveau
blijft ook ongewijzigd en we hebben dus niet het gevaar dat de pomp droog
komt te  staan ofhet verwarmingselement door droogte en de daaruit volgende oververhitting stuk springt. Nieuw water wordt permanent aangevoerd
en de afvalstoffen worden met hetzelfde ritme afgevoerd. Zelfs het verdampte
water wordt automatisch aangevuld en een waterwissel is geen ‘ karwei' meer.
Voor de laatste methode zijn er weer drie mogelijkheden. D e eerste is directe
aansluiting op het net met een kraan en een overloop, rechtstreeks aangesloten op de riolering. D e b este kraan is een kunststofkogelkraan. Een elektrische kraan alleen zou te veel debiet (is de hoeveelheid water dat per seconde uit de kraan stroomt) geven. Maar een directe aansluiting aan het net
en het druppelsysteem houdt geen rekening met drukverschillen op het net en
de eventuele verschillen in samenstelling van het leidingwater.
De tweede is het creëren van een eigen ‘watertoren' in de vorm van een kunststofvat, hoger dan het aquarium geplaatst, van waar het water in het aquarium
kan druppelen. Dit vat kunnen we eventueel aansluiten op de waterleiding om
automatisch bijgevuld te worden en het te gebruiken water al te ontgassen.
Om te vermijden dat dit water te weinig zuurstofzou gaan b evatten ( ofdood
water wordt), plaatsen we een klein pompje in dit vat voor circulatie van het
water.
Nadeel: door de verandering in volume (hoogte) van het b eschikbare water,
zal het debiet van het water dat naar het aquarium stroomt, niet constant zijn.
We kunnen dit oplossen door een niveaumelder aan te sluiten op een elektrokraan, die het vat telkens terug zal opvullen tot de gewenste stand. Ook het
systeem van een spoelbak van een wc voldoet hier prima: eenvoudig en betrouwbaar. Om onaangename verrassingen te vermijden moeten we ook aan
dit vat een overloop voorzien.
Een derde mogelijkheid b estaat er in om het water uit het aquarium te laten
vloeien door een luchtslangetje en een niveauregelaar die het niveau op peil
houdt (liefst in een biologische filter ondergebracht, zodat het niveau in het
aquarium zelfniet verandert). Enig praktisch probleem voor mensen die het
aquariumwater moeten ‘bereiden', is de toevoeging van mineralen en sporenelementen. D eze toevoeging zou ook continu moeten gebeuren om niet te veel
schommelingen te veroorzaken.
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In het geval van een continue verversing kunnen we per dag 4 à5 % verversen. D e 5% kunnen we omzetten naar liters p er uur en de liters per uur naar
druppels per minuut. En laat j e hier niet verrassen! Meer verversen kan geen
kwaad op deze manier, maar het zou een meer dan mooie waterrekening met
zich meebrengen. Voorbeeld: Een aquarium van 500 liter vraagt dus een verversing van 20 tot 25 liter p er dag, ofslechts één liter p er uur.
Waterverversingen zijn onmisbaar om onze vissen gezond te houden door de
parameters  van  het  water  vrij  constant  te  houden  binnen  aanvaardbare
normen  en  een  opeenstapeling  van  vervuiling  te  vermijden.  Waterverversingen zullen altijd nodig blijven tot iemand het geniale idee kan verwezenlijken  om  een zelfregelend  ecosysteem in  een  aquarium  onder te brengen.
Maar dit is onwaarschijnlijk.
Weinig vissen = weinig voederen = weinig afvalstoffen = b etere waterkwaliteit
Dat is nog geen reden om geen waterwissel te doen!

Astyanax nobre Dagosta & Mari n h o

2022
Fa mi l i e: Char aci dae
On derfa mi l i e: Stet ha pri oni nae

I s mo menteel enkel geken d va n de
ri o Sal obr a, een zi jri vi er va n de ri o
Cui a bá, ri o Par aguai - bekken, Br azi l i ë.

B

A: ma n n etj e
B: vr ou wtj e

De a nal e vi n va n h et ma n n etj e i s bi j na r ec ht ter wi jl deze bi j h et vr ou wtj e meer
gel obt i s. De on gepaar de vi n n en zi j n bi j de ma n n etj es kl eurri j ker da n deze va n de
vr ou wtj es.

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/04

17

Planten

Auteur onbekend
Met dank overgeno men uit tijdschrift Exotica Roeselare

Zittend op een tuinterras in het warme
voorjaar werd mijn aandacht getrokken
door een groot, afgedankt aquarium dat,
gedeeltelijk gevuld met water, halfingegraven,  dienstdeed  als  cultuurbak voor
stekken  van  enkele  aquariumplanten.
Door  tijdelijk  gebrek  aan  onderhoud
bleek  de  inhoud  tamelijk  verwilderd,
waardoor  allerlei  planten  doorschoten
in  een  wirwar  van  stengels,  die  ook
boven water uitstaken. Kort boven het wateroppervlak zag ik een weelde aan
fragiele diepgele bloemsterren met wijduitstaande bladslippen.
Er ging weinig tijd verloren  om uit te vinden  dat  de gele bloemen toebehoorden aan Heteranthera

d ubia . In p ositieve zin b ekend als zeer harde groeiers, die van grote biologische b etekenis zijn voor het water als leefomgeving,
maar in negatieve zin als planten waarvan de groei in een aquarium nauwelijks bij te houden is. D eze planten vragen inderdaad zeer veel onderhoud om
snelle verwildering te voorkomen.
Wanneer we deze snelgroeier eens onder de loep nemen, dan zien we dat die
vroeger b ekend was onder de naam Heteranthera

graminea . Aan de huidige
naam is een uitgebreide geschiedenis voorafgegaan, die voor de doorsneeaquariaan van weinig belang is. 
Omdat de plant ‘per kilo' groeit kreeg zij het twijfelachtige predicaat: deugt
nergens  voor!  Twijfelachtig  om  meerdere  redenen,  immers  de  supersnelle
groei en de daaraan verbonden productie van biomassa en zuurstofproductie
zijn ideale eigenschappen voor het conditioneren van water in aquaria, maar
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ook van onze tuinvijvers. D ergelijke snelle groeiers ontlenen hun energie aan
een grote hoeveelheid complexe stoffen, die in water gevormd worden. Meststoffen worden dan ook massaal aan het water onttrokken en zo verbruikt dat
algen in aquaria en vijvers vrijwel geen bestaansmogelijkheden vinden. B ovendien blijft het water door de activiteit van deze planten kristalhelder, algen
krijgen geen kans en de zuurstofverrijking is optimaal.
Conclusie: Heteranthera

dubia wordt sterk ondergewaardeerd. Bij goed onderhoud evenwel laat de plant zich als een losstaande groep in grotere aquaria
van een heel decoratieve kant zien.
 Watersamenstelling en temperatuur

In  de  natuur  vindt Heteranthera dubia  haar  bakermat  in  het  midden  en
oosten van de VS, maar ook Mexico en Cuba worden als vindplaatsen genoemd. De plant komt daar zowel in stromend als stilstaand water volledig
ondergedoken voor. Bij het bereiken van het wateroppervlak groeien de stengels drijvend verder en vormen dan een ongeloolijke wirwar die meebeweegt
met de b ovenste waterlagen ofde stroming. Deze Heteranthera is een echte
waterplant waarvan alleen de bloempjes boven water komen op een fragiele
stengel, die 4 tot 10 cm lang kan zijn. 
Het herkomstgebied in aanmerking genomen, moet de plant zich thuis voelen
binnen een lang temperatuurtraject dat in de praktijk blijkt te lopen van 8 ˚ C.
tot meer dan  30  ˚ C! Dit maakt Heteranthera  dubia  geschikt  voor  verwerking  in  aquaria  en  buitenvijvers.
Zelfs in mijn aquarium met discusvissen, waarvan de temperatuur soms de
30  ˚ C.  overschreed,  moest  ik  Heteranthera  dubia  vrijwel  elke  twee
weken per kilo oogsten. 
Voor optimaal functioneren lijkt een
temperatuurtraject  tussen  18  ˚ C  en
24  ˚ C ideaal.
Van  de watersamenstelling trekt Heteranthera  dubia  zich  weinig  aan,
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maar hard tot middelhard water lijkt de voorkeur te hebben. Dit is te zien aan
een evenwichtige groei, waarbij de lintvormige bladeren bijna dezelfde lengte
en breedte b ereiken. In bijzonder zacht water blijven ze als regel smaller en de
stengels zijn dan brozer op de knopen. Hoewel Heteranthera als zeer sterk
mag worden b eschouwd overleeft ze b evriezing niet.
Dat is de reden waarom vijver enthousiasten enkele stekken na het herfstonderhoud binnenshuis vorstvrij laten overwinteren.
 Afremmen van de wortelgroei

Het wortelgestel ontwikkelt zich eveneens snel en fors en doorloopt horizontaal snel een groot deel van het bodemoppervlak. De fijnere wortels veroveren de bodem verticaal, zodat een soort vilt ontstaat. Andere in de b odem
wortelende planten krijgen daardoor minder kans op een evenwichtige ontwikkeling. Het verwijderen van Heteranthera worteling die men te ver heeft
laten ingroeien vergt veel inspanning en de wortels houden dan zoveel grond
vast dat een groot deel van b odem mee omhoog komt. Dit is mogelijk de oorzaak voor het verdwijnen van de plant uit de liefhebberij.

Proceratophrys

vel hochico

Mâ ngi a, Magal hães, Lei te,
Caval h eri & Gar da 2022.
Fa mi l i e: Od ont ophr yni dae

I s mo menteel enkel geken d
va n t wee l ocati es ( b oven de
800 m) bi n n eni n h et
besc h er md gebi ed va n
Boq u ei r ã o da Onça ( Ca mpo
F or mos o en U mb ur a nas),
Ba hi a, Br azi l ë.
De vr ou wtj es wor den maxi maal 44, 3 m m gr oot. De ma n n etj es zi j n kl ei n er, max.
38, 7 m m

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/04

20

Planten

Auteur onbekend
Met dank overgeno men uit infoblad Exotica Roeselare.
Myriophyllum spicatum is een zuurstofplant welke zeer

geschikt voor in de natuurlijke vijver. D eze zuurstofplant groeit zeer snel. Dit komt omdat ze
zichzelf inwortelen  en  de  benodigde  nutriënten opnemen uit de waterbodem. D e
plant  kan  tussen  de  30  en  250  centimeter lang worden.
Myriophlyllum spicatum is  een water-

plant, met mooie, donkerrode bloemetjes. Gemiddeld komen deze bloemetjes
tevoorschijn tussen juli en september.
De waterplant komt uit de vederkruidfamilie, wat duidelijk is terug te zien in
de “geveerde” bladeren. Aangezien deze bladeren veel bladgroenkorrels bevatten, zijn ze heel nuttig als leverancier van zuurstofaan uw vijver. D e bewoners van uw vijver varen daar wel bij. Ook zorgt Myriophyllum

spicatum ervoor dat uw vijver schoon wordt en blijft, door met de algen te concurreren.
Dit omdat Myriophyllum

s picatum net als de algen de nutriënten nodig heeft.
Hierdoor verkrijgen de algen niet genoeg voedingsstoffen meer, en zullen ze
minder zichtbaar zijn. Hierdoor zal uw vijver snel weer op orde zijn.
Naast Myriophyllum

s picatum (inheems aarvederkruid) is ook er O osters aarvederkruid ofwel Myriophyllum

s crabatum .
Waar het inheems Aarvederkruid wat bruinig van kleur is, is de O osterse variant helder groen en heeft deze meer uitbundige bladeren. Voor uw vijver
heeft u per 1.000 liter water ongeveer 4 à 5 b ossen zuurstofplanten nodig. Met
deze hoeveelheid planten zullen er veel nutriënten uit het water worden gehaald,
wat ervoor zorgt dat er een verkleinde kans is op groei van zweef- of/ en draad-
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algen.  Want  zonder  nutriënten,  kunnen
deze  planten  niet  groeien  in  de  vijver.
Hierdoor zal uwvijver helderder worden.
Aarvederkruid kunt u zowel in de zon als
in halfschaduwplaatsen. De plantdiepte is
40-120  cm.  De  stengellengte  is  tot  120
cm. Een substraat is noodzakelijk omdat
dit een wortelende waterplant is.
In de natuur vinden wij het meerjarige
aarvederkruid  in  zoete  en  brakke  stilstaande  wateren,  maar  ook  in  stromende open wateren.
De planten ankeren in de bodem van sloten en wateren met wortelstokken.
Deze  wortelstokken  wortelen  op  de  knopen.  Uit  de  wortelstokken  ontspruiten de stengels. Aan de vaak rood kleurende onderwaterstengels zijn de
geveerde bladeren te vinden. D eze staan in kransen van 4 of5. Het zijn even
geveerde bladeren met 7 tot 1 1 j ukken van fijne bladslippen. D eze slippen zijn
vrij slap, wat j e goed merkt als j e een deel van een plant boven water uittilt. D e
bladeren lijken daardoor in eerste instantie wel wat op die van grofhoornblad, maar bij nadere beschouwing  zijn ze veel fijner van  structuur  en ze
hebben geen dichotome structuur maar een echte veerstructuur.
De planten kunnen b ehoorlijk massaal optreden. In de tijd dat aarvederkruid
in  de  zomer  gaat  bloeien,  verschijnt  een  rechtopstaande  bloeistengel  die
boven water uitsteekt. Aanvankelijk staan de bloemen in de aar behoorlijk
dicht op elkaar, maar al gauw strekt de as van de aar en is te zien dat er in de
aar eigenlijk is opgebouwd uit telkens een krans van ongeveer vier bloemen.
De onderste kransen bestaan uit bloemen die functioneel vrouwelijk zijn. Alleen de onderstandige vruchtbeginsels met harige stempels ontwikkelen zich;
meeldraden komen niet tot ontwikkeling en kroonbladen vallen direct af.
Onder de vier bloemen in deze kransen zijn schutbladeren zichtbaar die de
fijne  structuur vertonen van  de gewone  stengelbladeren. Ze blijven  echter
klein en steken niet onder de bloemen uit. Dit is een onderscheidend kenmerk van aarvederkruid ten opzichte van de andere soorten uit het geslacht.
De bloemen in kransen in de top van de aar, tenslotte, zijn functioneel man-
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nelijk:  ze  hebben  alleen  goed  ontwikkelde  meeldraden  met  relatief grote
helmknoppen. Als de bloemen in knop zijn hebben ze nog de rode kroonbladen, die bij de bovenste bloemen nog het langst aanwezig zijn. Onder deze
hoger in de aar staande bloemen staan kleine ongedeelde schutbladeren. D e
wind treedt als vector op van het pollen. Na bestuiving en b evruchting groeit
het vruchtbeginsel uit tot een splitvrucht. Deze splijt in vieren die ieder een
zaad bevatten. Ze hebben een behoorlijk drijfvermogen en zich kunnen zodoende elders langs een oever vestigen.
Maar de meeste vermeerdering vindt plaats door het afbreken van stengeldelen of
stukken wortelstok die door stromend water kunnen worden meegenomen.
Aarvederkruid overwintert door op de wortelstok onder water kleine toefen
te vormen. Deze winterknoppen bestaan uit een sterk samengetrokken stengel
met een aantal kransen van bladeren. Zodra in het voorjaar de omstandigheden
zich ervoor lenen, groeien deze snel uit tot lange stengels met bladeren.
Wanneer de plant in droge omstandigheden geraakt, doordat er bijvoorbeeld
opdrogen optreedt van het waterige milieu kan de soort overleven met een
aangepaste vorm, die echter nooit gaat bloeien. Dit verklaart ook het voorkomen in associaties die niet aan water gebonden zijn.

Hebi us terrakarenoru m Ha u-

ser, S mi ts & Davi d 2022.
Fa mi l i e: Col u bri dae
On derfa mi l i e: Natri ci n ae

Deze sl a ng ko mt voor i n de
pr ovi nci es Chi a ng Mai , Mae
Hong Son, Tak & Ka nc ha nabur, Thai l a n d.
De s oort naa m "t err akar en or u m" betekent l etterl i j k h et
" La n d va n Kar en". Het ver wi j st naar de bel a ngri j kste ber gsta m, de Kar en. Deze
sta ml eeft o. a. i n h et vers pr ei di nggebi ed va n de sl a ng.
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Do miniek Leenknegt, Danio Rerio Izege m
Deze d aguitstap z alje
 v erschillende z aken l aten z ien w atje
 n og n ooit h ebt m
 eegemaakt. D
 eze t rip z al n iet a lleen h et a quaristieke n aar b oven h alen, m
 aar o ok
veel andere belevenissen op g ebied van n atuur, fauna

en flora.

Met veel z org werd er een p rogramma ineengestoken waar iedere m edereiziger,
ongeacht z ijn/haar leeftijd er iets aan z al h ebben.

Het clublokaal van de Aquarianen Gent is de eerste tussenstop. D aar krijgen
we een ontbijt aangeboden (koffie + lekkere koeken).
Daarna vertrekken we naar het Museum van Natuurwetenschappen waar we
ruim de tijd zullen krijgen om het museum te ontdekken en te lunchen. In het
museum kan dit op verschillende plaatsen.

Na de lunch vertrekken we naar het
AfricaMuseum  in  Tervuren  waar
we ons gedurende een drietal uren
zullen kunnen verdiepen in de uitzonderlijke  collecties  uit  voormalige koloniën in Centraal-Afrika.
Daarna zetten we koers naar de rozentuin “Coloma” in Sint-Pieters-Leeuw.
Deze prachtige tuin b evat meer dan 3 .000 rozensoorten (in totaal 3 00.000 ro
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zen). Vergeet zeker j ouw fototoestel niet! Indien de weergoden ons niet gunstig gezind zijn is er een alternatiefvoorzien.
Na al dat fotograferen en wandelen zal een verfrissing in het nabijgelegen cafetaria “De Koetsier” zeker deugd doen.
Als iedereen terug een b eetje op zijn positieven is vatten we de terugreis aan.
We maken nog een tussenstop in het snelwegrestaurant “van der Valk” in Nazareth waar we van het avondmaal zullen genieten. Er is keuze tussen vlees en
vis (soep v/d dag, hoofdgerecht: vlees ofvis, 1 drankje is inbegrepen.)
Daarna brengt de bus ons terug naar de verschillende opstapplaatsen.
Deze federatiereis is een gezamenlijke organisatie van de BBAT-WEST+-verenigingen (Oostende Platy, Skalaar Torhout, Exotica Roeselare, Danio Rerio
Izegem, Aquatropica en Aquarianen Gent).
Om iedereen de kans te geven en het zo praktisch mogelijk te maken om mee
te reizen zijn we genoodzaakt om de  opstap- en afstapplaatsen beperkt te
houden. Voorziene vertrektijden en opstaplaatsen bij ons in de buurt:
F
7.30 uur: Kortrijk, C owboy Henk.
 P rijs

Leden en huisgenoten: 74 euro/per p ersoon. Senioren > 65 j .: 72 euro
Kinderen tot 18 j aar: 59 euro/kind 
Kinder tot12 j aar 39 euro/kind
Niet-leden: 79 euro/ per persoon.
 I nschrijvingen

Inschrijven kan via Aquatropica (rekeningnummer op p . 3 4), met vermelding:
Federatiereis, club, opstapplaats, leeftijd, telefoon en voorkeur hoofdgerecht
(vlees ofvis).
 Uiterste datum inschrijven
Via Aquatropica 13 juni.
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Martin Byttebier, Aquatropica

Een groep onderzoekers heeft een nieuwe Cirrhilabrus -soort ontdekt.
Nieuw kan j e de soort echter wel niet noemen. D eze lipvis werd reeds in de
jaren ' 90 ontdekt, maar de wetenschappers dachten toen dat het de volwassen
vorm was van een andere soort, nl. Cirrhilabrus rubrisquamis .
De nieuwe lipvis is ook al geruime tijd gekend bij de zeeaquarianen zij het dan
onder de verkeerde naam.
Niet moeilijk te begrijpen, als
je weet dat Randall & Emery
in  1983  Cirrhilabrus  rubrisquamis  beschreven  hebben
aan de hand van één juveniel
exemplaar.  Gegevens  over  de
Cirrhil abrus rubrisqua mis
kleur  en  het  gedrag  van  volwassen  C. rubrisquamis  ontbraken  dus.  Het  holotype,  met  een  standaardlengte (SL) van 40,6 mm, werd gevonden op een diepte van 41-48 m in de
omgeving van Isla Fouquet, Peros B anhos Atol, Chagosarchipel.
In een herbewerking van het geslacht Cirrhilabrus

van de Westelijke Indische
Oceaan in  1995 beschreefRandall C. rubrisquamis aan de hand van bijkomend materiaal, gevangen in de omgeving van het eiland Villingili, Noordelijke Malé-atol, Malediven. 
De vangst bestond uit volwassen vrouwelijke en mannelijk exemplaren. Alhoewel  Randall's  specimens  hoofdzakelijk  uit  volwassen  vissen  van  beide
seksen bestonden, zat er ook een j onge vis tussen die toch opmerkelijk verschilde van het holotype van Randall & Emery. Er was dus twijfel ofde specimens van de Malediven misschien tot een andere soort behoorden.
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Tea et al. hebben onlangs deze kwestie onder handen genomen en bij het herbekijken van de Malediven-soort zijn ze tot de conclusie gekomen dat het inderdaad een nieuwe soort is. 
M.a.w.  het  verspreidingsgebied  van  C.  rubrisquamis  is  waarschijnlijk  beperkter dan men oorspronkelijk aannam.
De nieuwe soort, Cirrhilabrus fini
 fenmaa is momenteel  enkel  gekend  van  de
Malediven  en  Sri  Lanka,
waar  hij  te  vinden  is  op
een  diepte  van  40-70  m.
Naar  alle  waarschijnlijkheid komt deze lipvis ook
op grotere dieptes voor. Zoals vele Cirrhilabrus -soorten is C.
 fini
 fenmaa vaak
te vinden op b odems b ezaaid met koraalpuin.
De soortnaam is afgeleid van het Divehi (ook Dhivehi en Maldivisch) ‘finifenmaa' wat roze betekent. Dit verwijst naar de kleur van de nieuw lipvis. D e
roze roos, fiyatoshi finifenmaa in het Maldivisch (Rosa p olyantha ) is de nationale bloem van de Malediven.
De Engelse p opulaire naam luidt ‘rose-veiled fairy wrasse'. Letterlijk vertaald:
de rozensluier fee-lipvis. 
Br on nen:
Fri cke R., Esch meyer W. N. & van der Laan R. ( eds) 2022. Esc h meyer' s Catal og
Of Fi s h es: Gen er a, Speci es, Refer ences. ( htt p: //r esear c har c hi ve. cal aca demy. or g/r esear c h/i c ht hyol ogy/catal og/fi s hcat mai n. as p). El ectr oni c versi on accessed 1 6/03/2022.
Tea Y- K., Najeeb A., Ro wl ett J., Rocha L. A. ( 2022). Ci rr hi l a br us fi ni fen maa ( Tel eost ei , La bri dae), a n e w s peci es of fai ry wr asse fr o m t h e Mal di ves, wi t h c o mments on t h e taxon o mi c i denti ty of C. r u bri s q ua mi s a n d C. waka n da. ZooKeys
1 088: 65- 80. htt ps: // d oi . or g/1 0. 3897/z ookeys. 1 088. 781 39

Wi ki pedi a

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/04

28

Wetenschap

Martin Byttebier, Aquatropica

Toegegeven het onderstaande heeft hoegenaamd niets te maken met de aquaristiek, maar ik wil jullie dit toch niet onthouden.
Ingenieurs van de universiteit van Delaware (VS) hebben een methode ontwikkeld die 99 % van de in de lucht aanwezige CO 2 kan verwijderen.
Hiervoor gebruiken ze een elektrochemisch systeem aangedreven door waterstof.
Het nieuwe systeem is in feite ontstaan uit een tegenslag tijdens een ander onderzoeksproject. Het team was aan het werken aan de ontwikkeling van een
hydroxide-uitwisselingsmembraan (HUM) brandstofcel. Dit type brandstofcel
is een b etaalbaarder en milieuvriendelijker alternatiefvoor traditionele brandstofcellen op zuurbasis.
Tijdens de ontwikkeling van de HUM-brandstofcel werden ze geconfronteerd
met een ernstig probleem. De HUM-brandstofcel bleek zeer gevoelig te zijn
voor CO 2 in de lucht, waardoor het zeer moeilijk werd voor de batterij om
goed te werken.
Een paar j aar later gebruikten de onderzoekers, die ooit probeerden het effect
van  CO 2  op  HUM-brandstofcellen te bestrijden,  dit negatief effect in hun
voordeel.
Toen  ze  het  mechanisme  onderzochten,
kwamen  ze  tot  de
vaststelling  dat  de
brandcellen bijna alle
CO 2 dat in aanraking
kwam  met  de  cellen
vasthield.
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Wetenschap
Het team maakte gebruik van de in de HUM-cellen ingebouwd zelfreinigend
systeem om een C O 2-afscheider te maken die voor de brandstofcellen werden
geplaatst. Deze aanpak bleek uiterst effectiefte zijn, want 99 % van de CO 2
werd op deze manier tegengehouden.
Vandaag heeft het team een compacter systeem ontworpen dat in staat is om
grotere hoeveelheden lucht te b ehandelen. Hun Coca Cola blik groot prototype kan ruwweg zo'n  10 l lucht/minuut behandelen en haalt daarbij 98 %
van de CO 2 uit de lucht.
Verder hebben ze een 5 bij 5 cm grote elektrochemische cel ontwikkeld, die
in staat is om constant 99 % CO 2 te verwijderen a rato van 2 l lucht/minuut.
Dit prototype is bedoeld om ingebouwd te worden in de uitlaat van auto's,
maar het kan ook gebruikt worden in tal van andere toepassingen, zoals vliegtuigen, raketten en duikboten.
Het is een veelbelovende ontwikkeling in strijd tegen de C O 2-uitstoot.

Abroni a

zongolica
Gar cí aVáz qu ez, Cl a use, Guti érr ez- Rodrígu ez, Cazar es- Her ná n dez & Torr e- L or a nca 2022
Fa mi l i e: Angui dae
On derfa mi l i e: Gerr h on oti nae
A & B: Vol wassen ma n n etj es,
kl eurvari ët ei ten.

B

Mo menteel enkel geken d va n
Si err a de Zongol i ca, va n di c ht bi j
Aya h uat ul c o t ot Hua pa ngo,
Ver cr uz, Mexi c o. Gezi en h u n vri j
beper kt ha bi tat stel l en de
a uteurs voor o m A. z ongol i ca voorl opi g al s bedr ei gd op t e n e men i n r ode l i j st va n
bedr ei gde di er s oort en (I UC N).
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Zoetwater

Auteur onbekend,
Met dank overgeno men uit Aquatoni

Met tussenpozen is in de aquariumhandel een fraai zalmpje verkrijgbaar dat
om de een ofandere reden vooral als “bijvisje” bij maanvissen en discusvissen
gehouden wordt. Hemigrammus


sp.
u lreyi , ook wel in de handel als Astyanax
“Lago Tefe”. Vandaar de naam “Tefe-zalmpje”. 
Het is een mooi zalmpje dat het ook in een gezelschapsbak prima zal doen.
Tussen alle karperzalmpjes, die in de handel zijn, valt deze soort op door een
wat hogere b ouw, maar toch een lengtestreep als lichaamstekening. 
Het visje is afkomstig uit de Mato
Grosso, het stroomgebied van de
Rio Paraguay. 
Ze zijn niet bijzonder moeilijk te
houden.  Gewoon kraanwater is
al goed  en  de temperatuur kan
op een niveau gehouden worden
dat  in  een  gezelschapsbak  gebruikelijk is; tussen de 20 en 28
˚ C is prima.
Het zijn rustige visjes en dat betekent dat we ze niet in gezelschap van erg
drukke vissen moeten houden. D at geldt voor veel meer karperzalmpjes. Als
gezelschap voldoen andere karperzalmpjes, dwergcichliden en meervalletjes
als C orydoras en dergelijke. O ok een meer internationaal gezelschap met rustige visjes als Rasbora

-soorten en kleinere barbeeltjes kan heel mooi zijn.
Het zijn gemakkelijke eters. Droogvoer gaat er wel in, maar uiteraard laten we
het daar niet bij. In een b ak met een donkere b odem, mooie stukjes kienhout
en een fraaie randbeplanting zullen ze mooi doorkleuren. In een wat grotere
school komen ze dan het mooist uit. Nakweken gaat op de b ekende manier
voor karperzalmpjes in zacht en licht zuur water. Het proberen waard!.
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Uitnodiging

Geert Vandro mme, Aquatropica
Uit nodiging al ge mene ledenbijeenko mst vrijdag 29 april

De voordracht van vrijdag 29 april zal gaan over de filtering van afvalstromen die ontstaan in de vijver ( aquarium) en hoe ze afgebroken worden. Hierbij zeker aandacht voor de grote van de filter en het debiet van
de pompen. 
Na de p auze zien we dan de praktijk met een voorbeeld van een moerasfilter en indien de tijd het toelaat hoe te doen met een zwemvijver. Bij de
moerasfilter zullen we kijken hoe groot onze filter moet zijn en welke
planten we hiervoor kunnen gebruiken. Verder kijken we waar wel en
niet belucht dient te worden en hoe kunnen we met zo weinig mogelijk
energie onze vijver voldoende proper krijgen. 
Iedereen is er van harte welkom, ook de mensen die geen vijver hebben daar
er ook linken gelegd worden naar alles over filtering van het aquarium.
Wanneer: Vrijdag 29 april om 20.00 uur.
Waar: zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.
De ingang is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136 en 138.
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Bestuursraad
Voorzitter: Geert Vandromme
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste  | 056 71 82 07  | terrarium@aquatropica.be
Penningmeester-ledenadministratie: Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem  | 0 473 89 89 2 7  | filip.willen@gmail.com
Secretariaat, redactie & webmeester: Martin Byttebier
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk  | 0 56 77 59 27
secretaris@aquatropica.be  | redactie@aquatropica.be
Coördinator zoet- en zeewater: Gerrit Plovie
Kozakstraat 180, 8560 Wevelgem  | 056 40 24 56  | gerrit.plovie@skynet.be
Lidgeld 2022
Lidgeld: 
Lidgeld + Aquariumwereld: 

€ 22,- 
€ 26,-

Bankrekening: Argenta: BE66 9796 2363 6243
Algemeenheden
Website: http://www.aquatropica.be
Clublokaal:  ‘Zaal Van B oven' Kortrijkstraat 138a, 8560 Wevelgem
Verantwoordelijke uitgever: Martin Byttebier  | nightowl@telenet.be
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties en
teksten.

32

Kortrij kstr a at 47  8 5 60 Wevel ge m

Open van ma- za:  09. 00 - 1 8. 3 0
Zon- en f eest dagen gesl ot en

Tel . :  05 6 42 3 5 5 3     F ax:  05 6 40 47 5 8    i nf o @di er en zaak n oach. be

Despecial ist i n  destreekvoor

TRO PISCH EAQUARIA
 &WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag :  d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27,  8500 KO RTRIJ Ktel :  056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

