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EDITORIAAL

Oef...Wezijnerbijnavanafvan“hetnieuwjaren”.Hetisple-
zantmaarnaonzegeslaagdenieuwjaarsreceptiezullen
menigen onder ons genoodzaakt zijn de riem wat
strakker aan te spannen! (Kwestie van niet te veel ki-
lo's...)

Wekunnenopnieuweenbeetjetotrustkomenenge-
nieten van onze hobby. De aquarium- en terrarium-

houders kunnenzichweervolopuitlevenmethetverzorgenvanhunlevende
gave, terwijldevijverliefhebbers ongetwijfeldreedsreikhalzenduitkijkennaar
dekomende lente die, alleswatrustweertotlevenbrengt. Denatte, kille en
langewinteravondenzijnuiterstgeschiktomeenseenboekoveronzehobbyte
lezen.UzultmerkendatMartinkostennochmoeitegespaardheeftominhet
vorigejanuarinummereenextrakaternmetdeinventarisvanonzebibliotheek
bijtevoegen.Maakergebruikvan,zeiservoorjullie!Ukanaltijdbijdecoör-
dinatorvandewerkgroepterechtindienervragenofproblemenzijnrondde
bibliotheek.

Uzultongetwijfeldmerkendatditnummeropnieuwboordevolleerrijkelitera-
tuur staat en dit zowelvoordebeginner alsvoor degevorderde. De redactie
staat trouwens steeds paraat om elknieuwartikel van liefst eigen ledenmet
openarmenteontvangen.Deervaringenvan “JanModaal” zijnongetwijfeld
eveninteressantals dezevanonderzoekersofgeleerden.
Dusbeste leden: kruip eens achteruwpc ofneemeens eenpenterhand en
laatonsuwervaringenweten!

Hounogevenvol, dewinterisbijnavoorbij!Aquatropicahelptjulliedoorde
langeavondenheen!Mij restjullie alleennogveelleesgenottoetewensenen
totop eenvanonzevergaderingen. (Voilamijneerste editoriaalziterop!)

KristHugelier



-4- Jaargang 18

(*) Bijeen holometabolischeontwikkelingtreedteencompletemetamorfoseop,waarbij
een larvetijdens haar laatstevervellingeen popstadiumdoorgaat. Devleugels,diezich
tijdens de immature ontwikkelingsstadia inwendig hebben gevormd, worden pas
zichtbaarnàdeze laatstevervelling. Holometabolischeontwikkeling is kenmerkendvoor
de evolutief meer ontwikkelde insectengroepen.

PACHNODAMARGINATAPEREGRINA
Rozenkeveroffruitkever

DieterAnseeuw,AquatropicaKortrijk

Systematiek

Phylum: arthropoda (geleedpotigen)
Klasse: hexapoda (zespotigen)
Orde: coleoptera (kevers)
Suborde: polyphaga
Familie: scarabaeidae (bladsprietigen)
Subfamilie: cetoniinae

Devertegenwoordigersvandeordevande coleopterawordengekarakteri-
seerddoorhetvoorkomenvansterkverdiktevoorvleugelsdiealsdekschilden
(“elytra”)overde-somsgereduceerde-achtervleugelsliggen.Hunmonddelen
zijn speciaalaangepastvoorhetkauwenenverknippenvanplantenmateriaal.
Zekenneneenholometabolischeontwikkeling (*).

De rozenkever is een typisch lidvan de familie der
scarabaeidae (“bladsprietigen”), waartoe ook
onzeinheemsemeikeverMelolonthamelolonthabehoort. De Scarabaeidae worden geken-
merkt door hun convexe vorm, gelamelleerde

voelsprieten(“antennae”), elytradiehetachterlijfniet
volledigbedekkenenhunwitte,vlezigelarven(denkaande

engerlingenbij demeikever).

Meikever
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Derozenkever

DerozenkeverPachnodamarginataperegrina isafkomstiguitcentraalAfrika(Tsjaad, de Centraalafrikaanse Republiek, Congo en
Soedan) en leeft er in zonnige vlakten en bosranden.
Dezekeverszijnkastanje-totroodbruin.Hethalsschild,
alsookhet achterdeelvan de dekschilden zijnmet een
gelebandomzoomd.Depoten,kopenonderlijfzijngit-
zwart. Volwassen individuen worden gemiddeld zo'n
2,5 cmgroot. Demannetjes kunnenvan de vrouwtjes
onderscheidenwordendooreenoverlangsebuikgroeve,
diebijdevrouwtjesontbreekt.Delarvenzijnwit,diken
vlezig enbezitten drie paarbruine pootjes. Ze hebben
eengrotebruinekop,metkrachtigontwikkeldekaken.

Dewarmtevandezonnestralenmaaktdeadultekeversactieverenbeïnvloedt
hunparingsdrang.Verscheidenedagennadeparinggravendevrouwtjeszich
indebodemenleggenhuneitjes inhetbodemsubstraat. Bij eentemperatuur
van 18 ˚Ckandeontwikkelingvanei,overdedrielarvestadia(L1,L2,L3)en
hetpopstadium, totgeslachtsrijpekeverwelnegenmaandenduren,bij 30 ˚C
is deze cyclus in slechts driemaanden doorlopen.Volwassen keversworden
gemiddeldvijfàtienmaandenoud.
Rozenkevers voeden zich met overrijp fruit en zachte bladeren. De larven
levenondergronds enetenvoornamelijkrottendhoutenplantenafval.

Het terrarium

Fruitkevers kunnen gemakkelijk in gevangenschap gehouden en nagekweekt
worden. Hiervoor volstaat een standaard glazen ofplexi terrarium ofaqua-
rium. Als bodembedekking gebruiken we bosgrondsubstraat bestaande uit
beuken- en/ofeikenbladeren, diewezo'n 5-7 cmdikleggen. Bestzijn erook
enkeletakkenbeschikbaarwaaropdekeversnaarbovenkunnenklimmen.Ui-
teraardmoethetgeheelgoedkunnenafgeslotenwordenzodatdedieren (die
kunnenvliegen)nietontsnappen.
Eenbelangrijkpuntbijhethoudenvandezekeversisdebelichting. 'sNachts
houdendekeverszichroerloosoponderdegrondenzonderrechtstreeksebe-
lichting zullen zij ook overdag amper te zien zijn. Gestimuleerd door de

Rozenkeverlarve

Derozenkever
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warmte,maarvoornamelijkhetlichtvaneensimpelegloeilampwordendeke-
vers plots actiefen kanhun interessant gedrag aanschouwdworden. Aange-
radenwordtomdebelichtingzo'n 14uurperdagaante schakelen.

Hetterrariumkanopkamertemperatuur(20 ˚- 22 ˚C)gehoudenworden.De
bodem houden we licht vochtig. Een algemene luchtvochtigheid van 40 %
schijnt ideaal te zijn. Qua voeding kunnen allerlei sappige, (over)rijpe fruit-

soorten zoals appel, nectarines, banaan, perzik, ...
maar ook sla, honing en pollen aangeboden
worden aan de kevers. De larven leven van het
bladmateriaal uit de bosbodem. Uiteraard moet
vermeden worden dat de dieren blootgesteld
worden aan pesticideresten die eventueel met het
voedselkunnenmeekomen.

Omwille van hun snelle reproductiecapaciteit, worden deze kevers vaak ge-
kweektdoorreptielenliefhebbersdiedelarvenvoederenaanhungeliefkoosde
dieren.Letterlijkeenmooieafwisselingvoordedoordeweeksekrekels,vliegen
enmotten.

n.v.d.r.: Dit artikel kanje eveneens terugvinden in het februarinummervan
Aquariumwereld(bbat).

Larven in diverse groottes

Derozenkever

Hetlachhoekje
Hiervolgteen bloemlezingvan verschrijvingen, gehaalduitbrieven, verstuurd
naardediensthuisvestingvan een Vlaamsestad(echtgebeurd!!!)
7 Door omstandigheden moet ik mij meerdere keren per week wassen,
daarikalles inhetdonkermoetdoenverzoekikUofgeme een eindje
tegemoetwilkomen.

7 Wij moeten dringend een andermans woning, wegens ziekte van mijn
vrouwhebiktijdelijkeenandergehad.

7 Ikhebvierdochtersopenenblootopzolderliggen, komtUeenskijken?
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HETLOZEVISSERTJE
Of deteloorgangvan desteur

KarelFondu, k.a.v.DeSiervisLeuven

Naardeouderdomvanvissenindevrijenatuurkunnenwealleenmaargissen.
Deonderwaterwereldwaarinzeleven, is eréénvolgevarenenvelenbereiken
niet eens de volwassenheid. Exacte gegevens over hoe oud vissen worden
krijgenwe enkelvan dierentuinen envan aquarianen, die plichtsgetrouwhet
doop- enoverlijdensregistervanhunpleegkinderenbijhouden.
Van killivissenwetenwe dat hen slechts een kort leven, van hooguit enkele
maanden, beschoren is. Demeeste zalmsoortenworden al eenjaar ofdrie,

vier.Van cichliden is geweten datze tien
jaarenmeerkunneninlevenblijven. Fo-
rellen kunnen het veertig jaar en langer
volhouden, als ze niet door het loze vis-
sertjeverschalktwordenenroemloosein-
digen als "truite meunière". Een paling
kan, alsallesmeezit, instiltezijnzestigste
verjaardagvieren. IndezoovanZürichis
recentelijk een snoekter ziele gegaan op

de respectabele leeftijdvan tweeënzeventigjaar. Karpers leven nog een stuk
langerenkunnentachtigjaaroudworden.Maardeabsoluterecordhouderis
de steur, diehetklaarspeelt omhonderd,jazelfs honderdvijftigjaar op deze
planeettevertoeven.

Maarhelaas, veel steurenzullendezehogeleeftijdnietmeerbereiken.De ei-
tjesvandezeviszijnbijhetlozevissertjebeterbekendals "zwartekaviaar" en
zijnvoorhemeengegeerdelekkernij.Dusprobeerthij, hebberigalshij is, zo-
veelmogelijkvanditlekkersuitdenatuurwegteroven.
Steuren vindt men uitsluitend in de gematigde zone van het Noordelijk
halfrond.Zeleveneral225miljoenjaar.Erzijn24soorten,waarvansommige
alleeninzoetwater, andereinzeeleven.Dezeebewonendesoortenkeren, om
kuitte schieten, naarhetzoetewatervanderivierenterug.Nahungeboorte
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eneenkortverblijfaldaar,migrerendejongevisjesnaarzeewaarzeblijventot
ze volwassen zijn. Demeeste steuren behoren tot het geslachtAcipenser. InMidden- enOostEuropa leven er eenvijftiental soorten, inNoord-Amerika
circa negen. Sporadisch worden er ook in Zuid-Hollandse en Zeeuwse
stromen steurengevangen. Ookin deWaddenzeeverschalktmennu en dan
eengrootexemplaar.
Vanuitzichtlijktde steurwel eenbeetje op eenhaai. Hetlichaamheeftgeen
schubben.Welvertoonthetvijfrijengrote,vanonderenplatteenbrede,maar
vanboven scherpgekieldebeenplaten. Eén rij loopt overhetmiddenvan de
rug, één aanweerszijdenvande rug en één aanweerszijdenvandebuik. De
staartisnaarbovengekromdenvandepuntigesnuithangenervierlange,vle-
zige baarddraden naar omlaag, waarmee hij standvastig de bodem afspeurt

naar iets eetbaars. Deze zeer ge-
voelige tastorganen compenseren
zijn eerder zwak gezichtsvermo-
gen.Demondzelfzitonderaande
lange snuit, ligt iets naar achteren
enisuitstulpbaar.Desteuristrou-
wens één van deweinige vissoor-
ten,waarbijdesmaakpapillenzich

buiten de mondholte bevinden. Deze smaakzintuigen werken denkelijk ook
richtingbepalendbij hetopsporenvanvoedsel.
Erzijn ooit steurengevangendiemeerdanduizendkilowogen, ennochtans
bestaathunmenuhoofdzakelijkuitkleinevoedseldiertjeszoalsslakken,rivier-
kreeftjes, insectenlarven en kleine visjes. Demaritieme soorten voeden zich
vooralmetgarnalen,mosselen,wormen, schaaldierenenvissen.Netomdatde
prooidiertjeszokleinzijnendesteureentrageeteris,besteedthijhetgrootste
deelvan zijn tijd aanhet opscharrelenvanvoedsel. Degrootste soort die in
Amerikavoorkomt is deAcipenser
transmontanus, die tot 150 kgkanwegen. Acipenser gueldenstaedtiidaarentegenleeftinderivierendie
uitmonden in de Zwarte zee, de
zeevanAzovendeKaspischezee.
Hij bereikt een lengte van 2,5 m.
Degrootstesteurisontegenspreke-
lijk de Beloega (Huso huso) uit de

Hetlozevissertje
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Kaspische- endeZwarteZee. Ooitwerderééntjegevangenvan 1400kgmet
eenlengtevan 9meter. Dezegrotevissenhebbeneenverbluffendeeiproduc-
tie, diekanoplopentot 5miljoeneitjesperlegsel. Deeitjeswordenopderi-
vierbodem afgezet. Omdat de vrouwtjes pas geslachtsrijp worden als ze 20
zijn, neemtbij overbevissingdepopulatie steurendanooksterkaf, niettegen-
staandehetaantaleitjesfabelachtiggrootis.
Omkaviaartebekomenwordendeonvolgroeide,groeneeitjesuitdebuikvan
pas gedodewijfjes verwijderd. Somswordt ook de afstrijkmethode gebruikt,
die ookin forellenfarmsgehanteerdwordt. Hierbijworden de eitjesmanueel
uithetlichaamvanhetwijfjegeduwd.Nadezeingreepwordtzijteruginderi-
viergezet, omopnieuwkuitaantemaken.Deeitjeswordendooreenzeefge-
perstomdeeischalenwegtehalen.Deschoongemaakteeitjeswordenvervol-
gens met zout vermengd. Het zout trekt nu het vocht uit de eieren. Deze
pekeloplossingwordtafgetaptendeeitjeszijnklaaromalskaviaarteworden
verpakt.Desterktevanhetzoutenendestevigheidvandekaviaarbepalende
kwaliteitendeprijsvanhetprodukt.
DetweegrootsteleveranciersvankaviaarzijnRuslandenIran.Devangstvan
steurwasenisinIranenindeSowjetuniestrenggereglementeerd.Maardoor
hetuiteenvallenvandeRussische staatendeafbrokkelingvanhetgezag, lapt
iedereenerdevigerendereglementenaanzijnlaars.Demaffiaheefthetlucra-
tievehandeltje inkaviaar, datgoedisvooreenomzetvan€ 117.800.000per
jaar, danooksteviginhandengenomen.
Omaandetoenemendevraagnaarkaviaartevoldoen,gebruikendevissersin
Azerbeidjan,Rusland,KazakstanenTurkmenistandevroegerverbodensleep-
netten,metalsgevolgdatzowelvolwassenalsjongesteurenwordenweggevan-
gen.Doorgebruiktemakenvandietechniekwordtdepopulatiezodaniggede-
cimeerd, datdevreesreëelisdatindekomendedecenniade steurindevrije

natuurvoorgoedvanhettoneelzalverdwijnen.
Omje eenideetegevenvandeomvangvande

ravage die wordt aangericht, geef ik je
hierbij enkele onthutsende cijfers. Jaar-
lijks wordt er 500 ton steureitjes ver-
bruikt. De Europese Unie staat als ver-
bruikeraandetopenverslindtmaarliefst

240 ton van deze "lekkernij". Japanners
stoppen jaarlijks 100 ton van dit goedje achter

hunkiezen endeusa consumeert 70 ton. Eenklein

Hetlozevissertje
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land als Zwitserland verorbert 65
ton en is de draaischijfvan deka-
viaarhandel in Europa. Het is na
Duitsland, dat 85 tonvoorzijnre-
kening neemt, de grootste impor-
teurinhetwesten.Duitsevliegtuig-
maatschappijen delen jaarlijks 11
ton van deze delicatesse uit aan
hundikstbetalendepassagiers.Op
cruisseschepen wordt er, per dag,
maar liefst 6 kilo kaviaar geser-
veerd.

Alhoewel de vraag naar kaviaarblijft stijgen, daalt de officiële productie ge-
staag. In Rusland, dat de grootste producent blijft, gleed de productie van
15.510tonafnaar2.790ton.Expertenvanhetwwfvermoedendanookdat
90%vandeinWest-Europaaandemangebrachte steureitjes, afkomstigzijn
uit illegale vangsten in de Kaspische zee. Opmerkelijk in heel deze geschie-
denis is, datniemandeen exactbeeldheeftvandegroottevandepopulaties
vande soortendie economischbelangrijkzijn.Wilmende steurop eeneffi-
ciëntemanierbeschermen, zijndezegegevensnochtanspurenoodzaak.
Opinitiatiefvandeusa enDuitslandwerdenalle steursoortenopgenomenin
bijlagetweevandeConventievanWashingtonterbeschermingvanbedreigde
diersoorten.* Het is trouwens de eerste keer dat een commercieel relevante
vissoort is opgenomenop deze lijst. Omde steurtebeschermendient er, se-
dert 1 april 1998,vooriedereex-ofimportvankaviaareenofficieeldocument
tewordenvoorgelegd.Alsmenechterweetdatdemaffiabij dezehandelbe-
trokken is, kanmenzichvoorstellen dat allemogelijkemiddelenwordenbe-
nut, omelkevormvancontroleteomzeilen.
HetwwfprobeertnuKazakstan,Azerbeidjan enTurkmenistan ertoetebe-
wegeneenvangstquotumvastteleggen.Maaromdathettebetwijfelenvaltof
dezemaatregelendealernstiguitgedundesteurpopulatiesnogkunnenredden,
wordterdoordeexporterendelandenmetmanenmachtgeprobeerdomdeze

Close-up van de belouga ( )

op onderstaande adressen kan je meer lezen omtrent CITES en de steur.
http://www.minlnv.nl/infomart/regeling/cites/infirc03.pdf
http://www.cites.org/eng/resols/10/10_12.shtml
http://international.fws.gov/pdf/stur.pdf
http://www.worldwildlife.org/cites/pdfs/sturgeon_factsheet.pdf

Hetlozevissertje
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Hetlozevissertje

Lepelsteur

Lepelsteur

vissenopeenkunstmatigemaniertevermeerderen.Zoproberenzijdeschade,
aangericht door de illegale vangsten, enigszins temilderen. MaarRussische
onderzoekenhebben ondertussen aluitgewezen dat ditniet zo eenvoudig is.
Kunstmatiggekweekte steuren, dieindevrijenatuurwordenuitgezet,hebben
immers aldemoeitevandewereldomzichaanhunnieuwe,veelalvervuilde
biotoopaantepassen.
Alhoewel de steur beschermd is, gaat de productie
vankaviaar, steurfilets en dehandel
in levende steuren, bestemdvoorvij-
vercentra,onverminderddoor.Demeestesoortendie
aangebodenworden zijnhybriden, maar de laatstejarenworden
er ook soorten alsAcipenser transmontanus en zelfs lepelsteuren (Polyodon
spathula) tekoopaangeboden.In al deze ellende is er éénklein lichtpunt.Alle steursoortenkunnenmet el-
kaargekruistworden.Dergelijkekruisingengebeurentrouwensookspontaan
indenatuur.VooralinRuslandismensindslangbegonnensteurengerichtte
kruisen, omzosoortenteontwikkelen, diezichbeterlenenvooraquacultuur.
Zokrijgtmenhybriden, die snelgroeienenovermeerweerstandbeschikken.
Voor vijvers en grote aquaria zouden uiteraard alleen de kleinstblijvende
soorten in aanmerking kunnen komen. Deze sterlets (Acipenser ruthenus)worden reeds twintigjaar inHongarije gekweekt als vijvervissen enbereiken
eenlengtevan 50tot 90 cm.Zij levenindenatuurhethelejaardoorinzoet
water en zwemmendeDonauop tot inBeieren. Soorten diegroterworden,
zijnuiteraardnietmeergeschiktomineenreuze-aquariumofzelfsineentuin-
vijvergehoudenteworden.
Steurengroeien snel, hebbenveelvoedsel nodig enmoetenmeerderemalen
perdaggevoederdworden.Desteurneemtbovendienalleenvoedselopdatop
debodemligt. Omdathijvannatureuiteerderschuwislaathij zich, ingezel-
schapvanechteveelvratenzoalskarpers,gemakkelijkwegdrummenenzalhij,
zonder dat iemandhetmerkt, verhongeren. Daarbij komtnog dat dewater-
kwaliteitvantuinvijversvaakzo slechtis, datde steurernietinoverleeft.
Daaroméénoflievertweeraadgevingen.
Eet geen kaviaarmeer en als je in een vijvercentrum steuren verdrietig hun
rondjeszietzwemmen, koopzedanniet.
Enkeldoornietintegaanophetaanbod,kunnenwedezevissoortvaneenge-
wisseondergangredden.
Menzeggehetvoort!
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WAARNEMINGENAANHETGEDRAG
AxelTunze,Tirionnatuur

Alsudetijdneemtomuwzeewateraquariumgoedtebekijken, zultuaande
vissenendeongewerveldedierenveelinteressantegedragingenopmerken, die
zichindeloopvandeevolutiehebbenontwikkeldalsaanpassingaanhetleven
opdekoraalriffen.

Hetgedragvanvissen
7Territoriumgedrag: veel vissen vertonen een uitgesproken territoriumge-
drag.Zenemeneenbepaaldgebiedinhetaqua-
rium in bezit en verjagen daar iedere in-
dringer uit. Doktersvissen zoals de gele
zeilvindoktersvis maken hun territoriale
aansprakenkenbaardoorderugvinhoog
op te zetten. Komt een andere dok-
tersvis dan toch nog dichterbij, dan
worden de scherpe doorns aan de staart-
wortel uitgeklapt en wordt de tegenstander
daarmee aangevallen. Daarbij kunnen de dieren
elkaar zwaar verwonden. Als zeeanemonen ofslijm-
vissenaandebakgewendzijn,bijtenzezelfsindehandvanhunverzorger,om
hunterritoraleaansprakenkrachtbij tezetten.

7Schoolgedrag: dit is wel het bekendste gedragspatroon van vissen. Het
vormenvanscholenis eenveiligheidsmaatregel.Hierdoorwordthetvooreen

roofvis lastig een vis buit te maken, want de
roverkanzichnietopeenenkeldierconcen-
treren. In het zeeaquarium kanmen het
schoolgedraggoedbekijkenbij rifbaar-
zen, die in groepjes van vier ofvijf
tussen de koralen zwemmen. Houdt

men rifbaarzen alleen, dan zijn ze veel
schuwerenangstigerdanineengroepje soortge-

noten.
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(feeënbaars)

Waarnemingenaanhetgedrag

7Voortplantingsgedrag: het balts-, paar- en broedgedrag van
zeevissenis fascinerendenlevertweldeboeiendstewaarne-
mingenopdiemenineenaquariumkandoen.Passindseen
jaaroftienishetminofmeergebruikelijkgewordenomzee-
vissen inhetaquariumvoorttekweken. Overigenskanmen
langnietallevissoortenvoorlangeretijdalspaartjesbijelkaar
houden; maar als datmogelijk is, moetmen ookbeslist een
paartje(kweekstel)aanschaffen.Erzijnzelfsvissoortendiebeslisteenpartner
nodig hebben, anders gaan ze zich abnormaal gedragen. Dat geldt bijvoor-
beeldvoordeanemoonvissen, enookvoorenkelegrondelsoorten.
Decitroenlipvistoonteenzeerinteressantgedragbijdevaststellingvanhetge-
slacht.Alsutweeevengrotejongediereninhetaquariumzet,zalhetenezich
toteenmannetjeontwikkelen,hetanderewordteenvrouwtje.Hetmannetjeis
teherkennenaandegroene strepenopdekop.Hijwordtookietsgroterdan
hetvrouwtje. Ookbijveelanderevissoortenkanmenditverschijnselwaarne-
men.Hetdraagtbij aandeoverlevingvande soortophetrif.Als eenoudere
viszijnpartnerverlorenheeft, kaneenopgroeiendjongdierzijngeslachtnog
naar behoefte aanpassen. Bij zeer jonge visjes van bepaalde soorten (zoals
anemoonvissen)iszelfeengeslachtsveranderingnogmogelijkalsdeontwikke-
lingaleentijdje isgevorderd.

Bij een paartje feeënbaarzen is het man-
netje meestal groter. Een goed kweekstel
kandaardoorvaakwordenverkregendoor
eenklein dier en eengroter dierbij elkaar
te zetten. Als een kweekstel eierenwil af-
zetten, zoekt hetmannetje een hol en be-
gintdatvervolgenstebekledenmetnatuur-
lijke bouwmaterialen die het dier in het
aquarium vindt, zoals algen, sponzen en
kleine steentjes. Is geen passendholvoor-
handen, danprobeerthetmannetje er een

temakenvan dergelijke bouwmaterialen. Is dat gelukt, dan zal hetvrouwtje
haareierenafzetten.Depasuitgekomenjongenzijnergkleinenkunnenalleen
worden grootgebracht in een speciaal aquarium met een rijk aanbod van
plankton. Indenormalebakdienendejongenhelaas alleenals levendvoer.
Bijanemoonvissenpoetsthetmannetjevoordeei-afzettingeengladoppervlak
(ruit ofsteen) in debuurtvan degastheer-anemoon schoon. Daarkleefthet
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Waarnemingenaanhetgedrag

vrouwtjedandeeierenaanvast.Diewordenvervolgensdoorhetmannetjebe-
vrucht en ook laternogverzorgd. Hetmannetjewaaiertmet zijnvinnenge-
durigzuurstofrijkwateroverheen,ombeschimmelingvanhetlegseltevoorko-
men. Sterft een ei af, danwordt dat doorhetmannetjeverwijderd, zodat de
restvanhetlegselnietwordtaangetast.Deoudersverwijderenzichhoogstens
kortetijdvanhunlegsel, omteeten;zereagerenindebroedtijdookergagres-
sieftegen indringers. Zevallen danzelfs dehandvanhunverzorger aan. De
broedtijdduurt8tot 11 dagen,afhankelijkvandetemperatuurendesoortvan
anemoonvis. De pas uitgekomenjongen (larven) kunnen ookweer alleen in
een specialebakwordengrootgebracht.

Heelafwijkendgaathettoebij deparingvanzeepaardjes.Bij de
baltszwemthetmannetjemeteenvergrotebroedbuidelomhet
vrouwtjeheen. Bij de eigenlijkeparinghouden debeidepart-
nerselkaarmetderolstaartvast, enhetvrouwtjelegtdanhaar

eitjesindebroedbuidelvanhetmannetje,waarzebevruchtworden.
Na ongeveer vier weken worden de ca. één cm lange jonge zee-
paardjes uit de broedbuidel van het mannetje losgelaten. Ook
voordeopfokis een speciaalaquariumnoodzakelijk.

Hetgedragvanongewervelden
7Het trekgedrag van zeeanemonen: sommige soorten kunnen in het aqua-
riumhunstandplaatswijzigen.Meestalwijstzulktrekgedrageropdatdeoor-
spronkelijkeplaatsnietvoldoetaandebehoeftenvandeanemoon, ofdathet
dier daar in eengewapend conflict is gekomenmet een anderneteldier. De
zeeanemoon maakt dan zijn voet los van
de bodem en laat zichmet de stroom
meedrijven naar een andere plaats.
Een symbiose-anemoon zwerft op die ma-
niernetzolangdoorhetaquariumtothijde
beste plekgevondenheeft. Lederkoralen of
softkoralen die een slechteplekhebbenge-
kregen kunnen niet zo aan het zwerven
gaan,maargroeiendannaarhetlichttoe.
De koralen ontwikkelen dan een lange
nek en lange tentakels, om beter bij het licht te
kunnen.Menmoetzedanopeenlichtereplekneerzetten.
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In de vorige aflevering heb ik de vijverapparatuur besproken. Nu zal ik het
hebben overdebouwvanmijn vijver.
Nadatdeput isuitgegraven, gaanwe eerst deplaatsvandebodemdrainages
bepalen. Het aantal drainages zal afhankelijk zijn van de oppervlakte. Nor-
maal is één drainagegoedvoor een oppervlakvanongeveer 4m2. Bij grotere
vijverszullenermeerderedrainagesgeplaatstworden.

Vroeger, en soms nog tegenwoordig,
werden ermeerdere drainages op één en-
keleafvoerbuisgemonteerdomzodemeer-
kost van afsluitkleppen uit te sparen. Dit
werkt eveneens, maar doordat de zuig-
kracht verdeeldwordt overmeerdere ope-
ningen, is er teweinig zuigkracht rond de
drainages. Beteris iederedrainagevaneen
aparte buis en afsluitklep te voorzien. Dit

brengtwelextrakostenmetzichmee,maarditsysteemistenzeersteaangera-
den.Dankaniederebuis afzonderlijkgeopendofafgeslotenwordenenkomt
allezuigkrachtop éénbuis.
Alsalles isgemonteerdmoetendebodemdrainagepottenvoorafinbetonver-
ankerdworden, ditomtevoorkomendatzenaaromhoogzoudenkomentij-

dens het stortenvanhetbetonvoor
debodemplaat. Erwel op letten dat
de potten op gelijke hoogte en wa-
terpas geplaatst worden. De lange
buizen worden best met wat beton-
ijzer in de grond verankerd. Ook
Links: sluitklep gesloten
Rechts: sluitklep half open

KOISTORYX
Debouwvan mijn vijver
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dezekunnenomhoogkomente staanbij hetbetonstorten.
Wie stapstenen inzijnvijverwenst, moetnuookallesvoorbereidenvoorhet
betoneraankomt.Informeerjegoedopvoorhandoverzulkezakenzodatalles
steviggenoegzalzijn.Ikhebindevijvereenbetonnetvan6mmgeplaatst,wat
zorgtvoorextra sterkte. Erwordtbetongegotentotop dehoogtevandebo-
venkantvandedrainagepot(ten). Gelukkighadikbeidebodemdrainagesmet
eenstevigstukplastiekafgebondenronddekraag.Andershadhetbetoninde
buizen gelopen met extra problemen nadien. Als het beton is uitgehard
kunnen demurenworden gemetseld. Hiervoor kunnenwe best betonstenen
gebruiken.Dezeplaatsensnel, zijnsterkenvooralnietduur.Voorkleinerevij-
versvolstaanstenenmeteendiktevan9cm.Voorgroterevijverszullenstenen
van 14cmdiktewordengebruikt.Erzijnookstenendiegewoonopelkaarge-
stapeldkunnenworden,waarerbetonijzeringelegdwordtendiedanachteraf
wordenvolgestortmetbeton.Eenbekistingmakenombetontestortenisveel
teomslachtigenteduuraanmaterialen.Alsjezelfgeenmetselaarbentzoals
ik,kunjebestdezekarweioverlatenaaneenmetselaar.Ditgaatveelsnelleren
jekunthemdienendoorstenenenmortelaantebrengen.
Nukanerooknogeenoverloopeneenbuis, diedienstzaldoenalswinteraf-
voer, op±30à40cmonderhetwaterpeilingemetseldworden.Ookzullende
openingenvoor de één ofmeerdere skimmers voorzienworden. Alsje later
eenoeverwiltdieopgebouwdwordtmetgroterotsenofkeien,moetjenueen
plattezonevanminstens 50cmbreedvoorziendieongeveer 10cmonderhet
toekomstigewaterpeilzalkomen. Ookhierzaleenlaagbetonmoetengestort
wordenomhetgewichtvandezware stenentekunnendragen.Zietekening.
Als demuren er stondenwerdendezemetmortel egaaluitgeplakt. Hierdoor

wordenalle openingentussende stenen
opgevuldenhebbenweeenmooiopper-
vlakomtepolyesteren.Daarnagaanwe
demuurtjes zetten die de heuvelruggen
zullenbepalen.Meteenkrijtjehebikde
vereiste hoogtes op de wanden afgete-
kend.Wegaannude±30%hellinguit-
werken. In mijn geval was het slechts
één muurtje in het midden van de bo-
dem.Als dezemuurtjes afwarenheb ik
ronddedrainages cirkelsgemetseldvan

KoistoryX
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één snelbouwsteenhoog, die ervoorzullenzorgendathetbetonniet afloopt
naar de drainage toe. Eenmaal dit klaar, kunnenwe de schuine bodemmet
beton optrekken. Zorg dat je een kleine betonmolen ter beschikking hebt,
wantallesmanueelmakeniszwaarwerk.Omwatbetonuitte sparenkunnen
we langs de hogemurenwat stenen inhetbetonwegwerken. Ikheb almijn
nogbruikbaarsteenafvaldaarinverwerkt.
Met een rechte latwerdhetbeton opengetrokken enmet eentruweelmooi
egaaluitgestreken. Zowerkte ikdebodemvollediguit. De resterende kleine
oneffenhedenwerdenmetmortelweggewerkt.Terwijlhetbetonenkeledagen
de tijd krijgt omuit te harden, heb ik ondertussen alle buizen die vanafde
drainageskomen,verbondenmetdefilter.Ditis eengepastegelegenheidom
verder alleverbindingen,metdepvc-buizen, tussendevortex, de filter en de
vijvertot standtebrengen.
De skimmer(s) kunnennuookgeplaatstworden. Een skimmeris eentoestel
dathetoppervlaktewaterwegzuigtenhetvuil, stofdeeltjes, bladeren, enz. op-
vangt in eenmandje. Deuitgangvan de skimmerkan eventueel aangesloten
wordenopeenuv-lampofeenapartefilter.
Voorzie nu ook alle doorgangen voor nog eventuele nutsleidingen zodatwe

achterafnietterugmoetenopenbreken. Jehebternooitteveel!
Alsallesuitgehardis,kunnenwepolyesteren.Eerstgaanwedevijvernogeens
goeduitborstelenomallenogresterendezandkorrelsteverwijderen.Danheb
ikeersteenhechtingslaag(G4)opdewandenenbodemaangebrachtdiedeze
watminderporeusmakenenerzominderpolyesterzalinzuigen.Ditzouook
tegenwoordig achterwege gelatenworden. Recent is men eveneens afgestapt
van het gebruikvan twee lagen glasvezeldoekvan 400gr/m2 enwordt er nu

Links: zijaanzicht skimmer
Rechts: vooraanzichtvan een ingewerkte
skimmer

KoistoryX
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nogslechtsmetéénlaagdoekvan600gr/m2gewerkt.Ditspaartheelwattijd
uit en is toch even sterk. Bedenk dat niemand u tegenhoudt om toch twee
lagente leggen. Hetpolyesterengaat alsvolgt: Eerstworden er stukkenglas-
doekopaanvaardbaregroottegescheurddiehetaangenaamverwerkenmoge-
lijkmaken.We scheurenhetglasvezeldoekomdat er dangeen rechte naden
zichtbaarzijnbijhetoverlappenvandedoeken.Bijgesnedenstukkenziejeal-
tijdderechte lijnen.Ditzorgtbij eennieuwevijvervooreen storenduitzicht.
Danwordthetharsmetdeverharderindejuisteverhoudinggemengd.Maak
erinhetbeginnietteveelwantdeverwerkbaarheidisafhankelijkvandetem-
peratuurendehoeveelheidverharder.Alsdepolyesterdoordechemischere-
actieomslaat,verandertallesineenonhandelbarebreidiejeindevuilbakmag
gooien. De wand wordt met een schilderrol ingestreken met het hars en
meteenwordthetdoekeringelegdenterugingestrekenmethethars.Wezijn
nietzuinigmethetharsenbrengengenoegaanzodathetdoekgoedverzadigd
wordt.Wedoenhetvandeeerstekeergoed.Weetjenog?Numoetenweop-
letten dat ergeen luchtbellen tussen deglasvezels achterblijvenwant dit zijn
kwetsbare holle plekken die later gemakkelijk open kunnen breken. Ze zijn
duidelijkzichtbaardoordewittekleur.Jezultmerkendathetstijvedoekheel
flexibel wordt en dat het echt gemakkelijk verwerkt kan worden in alle
bochten en hoeken. Het is normaal gezien geen enkel probleem om allerlei
buizenofanderezakenintepolyesteren.Depolyesterhechtopbijnaalles.
Alsdevijverklaariskunnenwedevolgendedagalbeginnenmeteencontrole
naaruitstekendescherpestukjesglasvezel.Dezewerdenmetschuurpapierver-
wijderd.Ofwelmanueelofmeteenvlakschuurmachine.Dangaanwedevijver
nog eens goeduitborstelen om de glasdoek stukjes te verwijderen. Een stof-
zuigerishierzekeropdejuisteplaats.
Nukandetoplaagaangebrachtworden.Dezewordtindezelfdeverhoudingen
klaargemaakt zoals het polyesterhars. Dit is net alsofje de vijver schildert.
Meestalwordt zwart gebruikt, maar er zijn nog andere kleurenverkrijgbaar.
Dezezijnwelietsduurder.Wanneerdetoplaagdroogis,kunnenweaandeoe-
verafwerkingbeginnen.Maarditisvoorvolgendemaand.

KoistoryX
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Inleiding
Debedoelingiseeninzichttekrijgeninwaterzoalgebeurtmetdevoedselres-
ten,deuitwerpselenvanonzevissenenalhetanderafgestorvenorganischma-
teriaal datzich inhet aquariumbevindt. Omdathet een ingewikkeldbioche-
mischprocesbetreft, zalbij demeestemensendemaagalkerenbijhetlezen
vandetitel.Daaromzalhiergetrachtwordenom, zowelopeenverstaanbare
manieralsopeenmeerdiepgaandebasis, dedeurtotdezetochwelboeiende
wereldeenbeetjeteopenen.Hetisnamelijknietzozeervooruzelfmaarvoor
dewelstandvanuwvissenenplantenvangrootbelangdatdekwaliteitvanhet
waterwaarinzij leven optimaal is. Omdatzij daarvoorvanhunverzorger af-
hankelijk zijn, kanhet hen alleenmaar ten goede komen, als ubegrijptwat
zichinhunleefmilieuafspeelt.Hetisonmogelijkomdezeafbraakprocessente

bespreken zonder de scheikundige toer op te gaan,
maar ik zal trachten dit (logischerwijze) moeilijke
probleemteomzeilendooropeenzoeenvoudigmo-
gelijkemanierenkeldemeestbelangrijke stappente
omschrijven. Er bestaat geen wezenlijk verschil
tussendeafbraakinzeewaterofzoetwater,zodathet
vooriedereenals leidraadkandienen.

Bronnenvanorganischeverontreiniging
Met bronnen van organische verontreiniging ofafvalstoffen van organische
oorsprongwordenalle stoffenbedoelddie afkomstig zijnvandode ofafster-
vende organismen. Deze organismenzijnhoofdzakelijkuit de chemischebe-
standdelenkoolstof(C), zuurstof(O) enwaterstof(H) opgebouwd.Voedsel-
resten, uitwerpselen van vissen en lagere dieren, afstervende planten, dode
vissenenniettevergetenafstervendebacteriën,vormendevoornaamstebron-
nen.Eéndinghebbenaldezebronnengemeeninhunopbouw:zebevattenal-
lemaalkoolhydraten, eiwitten envetten (inverschillendeverhoudingennaar-
gelangdesoort).Hetzijndezedriefactorendiedeorganischeverontreiniging
vanhetwaterinhoofdzaakzullenbepalen.Mochtendezestoffenonveranderd

BIOLOGISCHE AFBRAAKPROCESSEN

Tekst: L. Oelbrandt,AquaclubAtlantis
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inhetwaterblijvenbestaan,danzouditalsnelgiftigwordenvooronzedieren.
Gelukkigbestaanereengrootaantalverschillendesoortenbacteriëndiedeze
stoffen afbrekentotminder schadelijke stoffen. In denatuurzullen deze dan
dienenalsvoedingsstoffenvoordeplantenenkrijgtmenhetzogenaamde"bio-
logischevenwicht".Hetisechtereenutopietedenkendatineenaquariumdit
biologisch evenwicht kanbereiktworden, daarvoor is dezeveel te klein.We
moetenerdusookrekeningmeehoudendatderestantenvandeafbraakzich
inhetaquariumzullenopstapelen.

Watzijnkoolhydraten, eiwitten envetten?
Dezebeschrijvingheeftniettotdoeleenvolledigoverzichttegevenvanalde
voorkomende verbindingen, maar enkel een inzicht te krijgen in wat deze
stoffenzoalbetekenenindenatuurendanvooralinonsaquarium.Voorgede-
tailleerdeinformatieraadpleegtmenbestde specialeliteratuur.

!Koolhydraten
Koolhydraten vormen een grote groep organische verbindingen die leveran-
ciers zijnvandevoorhetlevenbenodigde energie enals zodanighetbelang-
rijkste voedingsbestanddeel vormen van vele dieren en mensen. In planten
wordenzij gevormddoorde fotosyntheseuitkoolstofdioxide (CO2) enwater
(H2O). In andere organismenontstaanzij uitwat complexerekoolstofverbin-
dingen. Het zijnmin ofmeer lange atoomketensmet een algemene formule.
Enkelegekendekoolhydratenzijnzetmeel, druivensuikerenglucose.

!Vetten
Vettenzijnverbindingendiezowelinhetdieren- alshetplantenrijkveelvoor-
komen.Zijzijnonoplosbaarinwater.Hunnaamduidtopzalfachtigetotharde
substantiesdievetzurenbevatten.Degewonevettenzijnopgebouwduitkool-
stof(C), waterstof(H) en zuurstof(O). Enkele speciale vettenbevatten ook
stikstof(N), fosfor (P) enzwavel (S),maardezezijnhiervanminderbelang.
Vettenkomenindenatuurvooralvooralsopslagvormvanchemischeenergie,
maar zij maken ook een groot deeluitvan de celmembranenvan dieren en
planten.

!Eiwitten
Eiwittenzijnvoordeaquariaanweldebelangrijkstebronvanverontreiniging
vanhetwater,omdatzijhetelementstikstof(N)inrelatiefgrotehoeveelheden

Bilogischeafbraakprocessen
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bevatten. De eiwittenofproteïnenvormenindenatuureenzeergrotegroep
(honderdduizend verschillende) van lange (hoogmoleculaire) verbindingen,
metsterkuiteenlopendeeigenschappen, diebetrokkenzijnbij allebelangrijke
processenindelevendenatuur.Waaromdatzois, ishiernietbelangrijk;wel
belangrijkishetfeitdatzij zijnopgebouwduitongeveertwintig soortenami-
nozurenenhetzijnjuistdezeaminozurendiehetelementstikstofbevatten.Bij
de spijsverteringwordendeeiwittenterugafgebrokeninaminozurenendeze
wordendandoormensendiergedeeltelijkteruggebruiktvoordeopbouwvan
deeigeneiwitten.

Watgebeurt ermetdeze stoffen?
!Alszij opgegetenworden
Hetovergrotedeelvanhetvoedselbestaatdusuitdezedriegroepenvanvoe-
dingsbestanddelen.Afhankelijkvandeaardvanhetvoedselzullendeverhou-
dingenwelverschillen, maar datheefthierweinig belang.Via deverterings-
processen,diewehiernietzullenbespreken,zettendevissen(oflageredieren)
dezestoffengeheelofgedeeltelijkominafvalstoffen.Dekoolhydratenenvet-
ten,die(bijna)vollediguitkoolstof,zuurstofenwaterstofbestaan,zullenvoor-
namelijk omgezetworden in CO2enH2O. Deze stoffen zullenhoofdzakelijk
langsdekieuwendevisverlaten. Ineenaquariummeteengoedeoppervlakte-
beweging (doorluchting), zal deCO2verwijderdworden aanhetwateropper-
vlakenzaldewaterkwaliteitdusnietmerkelijkbeïnvloeden.Andersishetge-
steld met de eiwitten die door onze vissen verorberd worden, zij bevatten
namelijkdestikstof.Deeiwittenkomeninhetspijsverteringsstelselvandevis-
sen, maar de vertering is een relatieftraag proces bij koudbloedige dieren.
Doorallerleiredenenzaleengrootdeelervanhelemaalnietverteren. Enkele
vandezeredenenzijnovervoedering(nietsteedsuwschuldmaarooktewijten
aande "voederjaloezie" -zienetendoeteten-tussendevissenonderling),het
minderactiefzijnvandevissenineenaquarium(vb. doorhetontbrekenvan
vijandenwaarvoorzijmoetenvluchten) enhetnietdehele dagdoorvoedsel
moeten zoeken (waardoor zij steeds slechts kleine hoeveelhedenvoedsel tot
zichkunnennemen). Doorhettrage spijsverteringssysteemzullendenieuwe
voedselhoeveelheden de nog niet verteerde uit hetmaagdarmkanaal duwen.
Deviszaldusonverteerdeeiwittenteruguitscheiden.Deeiwittendiewelver-
terenzullenspijtiggenoegnietafgebrokenwordentotstikstofgas(N2), datdan
aanhetwatervlakkonontsnappen,maarerzullenzicheenhoopverschillende
chemischestoffenvormen.Deuitscheidingvandezestoffengebeurthoofdza-

Bilogischeafbraakprocessen
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kelijkviadekieuwenvandevis.Hetisdusduidelijkdatallediereninhetaqua-
riumsameneenrelatiefgrotehoeveelheidstikstofverbindingenuitscheiden,en
deze verbindingen moeten daarna in het aquarium ofde filter verder afge-
brokenworden.Hoeditverlooptzienweverder.

!Alszijvergaaninhetaquarium
Wanneer dode ofafstervende organismen niet opgegetenworden, zullenwe
dus enkelkoolhydraten, eiwittenenvetteninhetwaterkrijgen.Ditwilechter
nietzeggendatzij nietzullen "verteren". Inhetwaterlevennogmiljoenen al
dannietkleinerediertjes,gaandevanwormpjesenslakkentotbacteriën.Deze
diertjeszullenookdeelnemenaandeomzettingvandeze stoffenzodatweei-
genlijkterugophetvoorgaandedeelbelandzijn.

Deverdere afbraakvandeze stoffenondernormale omstandigheden.
Onder normale omstandigheden verstaan we hier dat het water voldoende
zuurstofbevat, zodat de aërobe bacteriën in gunstige levensomstandigheden
kunnen functioneren. Enkel zo zullenwe een optimale afbraakvan de afval-
stoffen kunnen krijgen. Om één gram eiwit volledig afte breken is bijna de
dubbelehoeveelheid, tweegram, zuurstofnodig. Dit is enkelmogelijkbij een
goedewatercirculatie eneenzogrootmogelijkcontactoppervlaktussenlucht
enwater.Doortewerkenmeteenvoldoendegrotecirculatiepomp(debiet:mi-
nimumeenmaalde aquariuminhoudperuur) eneengoededoorluchtingmet
behulpvaneenzuurstofsteenomhetwateroppervlakinbewegingtebrengen,
zal dit normaal geen problemen geven. Er zullen echter steeds plaatsen zijn
waarmen hetwater niet ofonvoldoende in beweging kan krijgen, zoals bij-
voorbeeldindebodemgrondentussen steenmassa's. Daaromzoumenertij-
dens de inrichting reeds rekeningmoetenmeehouden dezeplaatsen tot een
minimumteherleiden.

!Afbraakvaneiwitten
De eiwitten die in hetwater terechtkomen zullen door 3 soorten bacteriën
(Bacterium coli, Bacteriumproteus enBacterium subtilis) afgebrokenwordentotaminozuren.Dezebacteriënscheidenalsbijproductechtereenkleinehoe-
veelheidzogenaamdbacteriegifuit.Ditkansomsaanleidinggeventotproble-
men, namelijkwanneererdooreenofandere omstandigheidplots eengrote
hoeveelheideiwitteninhetaquariumkomt.Eenredenhiervoorkaneendode
viszijn, dieineenhoekjeligtterotten.Hierdoorkanhetvoorkomendatdeze

Bilogischeafbraakprocessen
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bacteriënzichexplosiefgaanvermenigvuldigenendusookdeuitscheidingvan
degiffengaattoenemen,waardoordevissenkunnensterven. Ondernormale
omstandighedenis dehoeveelheidbacteriegifinhetaquariumzeergering en
zalditooksnelgenoegafgebrokenworden, zodatweergeenproblemenmee
krijgen. In overbevolkte aquaria echter zal er steeds een iets hogere concen-
tratie zijndie devissenkanverzwakken,waardoorzegevoeligzullenworden
voorziekten.Wanneerweervoorzorgennietteovervoederen,regelmatigcon-
trolerenop sterfte enhet aquariumniet overbevolken,moetenweons op dit
punteigenlijkweinigzorgenmaken.Wekunnenerdanookvanuitgaandatde
aminozurendeenigeafbraakproductenvaneiwittenzijn.

!Afbraakvanaminozuren
De twintig verschillende aminozuren worden eigenlijk allemaal op een ver-
schillendemanierafgebroken.Webekijkendegrotegroepenapart.
1. Eerstzijn erdegewoneofalifatische aminozuren. Zij bevattenbuiten stik-
stofenkelkoolstofenwaterstofen dannog in devormvan eenketen. Deze
aminozuren hebben eigenlijk geen invloed op de waterkwaliteit en zijn ook
nietgiftig. Zijwordendoorbacteriënafgebrokentotaminendie somsaanlei-
ding geven tot de reukvanuien ofrijp fruit boven het aquarium, omdat zij
deelsvervluchtigen.Wanneermenditechterruikt, isdateentekendatereen
schakel inde afbraakketenontbreekt, namelijkdebacteriëndie deze aminen
verderomzetteninammoniak(NH3).Daarmeeisdanheteindproductvande
alifatischeaminozurenreedsgenoemd, namelijkammoniak.
2. Eentweedegroepbevatdezwavelhoudendeaminozuren.Wanneerdezein
eentegrotehoeveelheidinhetwatervoorkomen,kanmenproblemenkrijgen
metdezuurstofopnamevanditwater. Erzaldanveelminderzuurstofinhet
wateroplossen, zodat devissenzelfs ademhalingsmoeilijkhedenkunnenkrij-
gen. De plantengroei zal achteruit gaan en het afbraakproces van de afval-
stoffenzalnietmeeroptimaalkunnengebeuren. Op sommigeplaatsenkomt
ditzelfsregelmatigvoorinhetaquarium.Eenvoorbeeldhiervanzijndezwarte
plekken in een te dikke bodem. Zij ontstaan doordat er in die bodems een
zuurstofarme plaats ontstaat, waardoor bepaalde bacteriën de zwavelhou-
dende aminozuren omzetten inwaterstofsulfide (H2S). Dit is sterk giftig en
vormtmethetaanwezigeijzereenzwarteverbinding: ijzersulfide (FeS).Wan-
neermenindezebodemroert,ruiktmenrotteeierenenditisdetypischegeur
vanH2S. Ondernormale omstandighedenzullen de zwavelhoudende amino-
zuren echter ook afgebroken worden tot aminen en verder tot ammoniak

Bilogischeafbraakprocessen
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(NH3). Hetresterende zwavelwaterstofis in een aëroobmilieunietbestendig
enwordt, hetzij chemischhetzij doorbacteriën en schimmels, geoxideerdtot
ongevaarlijk sulfaat (SO4

-2). Zolang er dus niet echt sprake is van een over-
aanbod ofzuurstofgebrek, moetenwe ons dus niet echt zorgenmaken over
dezegroep.
3.Tenslotteis ernogdegroepvandearomatischeaminozuren.Dezeworden
gemakkelijk door bacteriën geoxideerd tot aminen en verder tot ammoniak
(NH3).Bijdezeoxidatieontstaanechterbijproducten,namelijkfenolenenkre-
solen. Zij worden wel gemakkelijk verder geoxideerd tot melanine-achtige
kleurstoffen, die hetwatergeel kleuren. De fenolen zijn reeds in kleine hoe-
veelhedenzeergiftigvoordevissen.
Daaromishetweerbelangrijkdathetwatervoldoendezuurstofbevat, zodat
zij tot kleurstoffen kunnen oxideren. Deze kleurstoffen kunnen echter niet
verderdoorbacteriënafgebrokenwordenenzullenzichopstapelen, indienwe
zenietverwijderen. Erzijn tweemethoden omdit te doen, namelijkfilteren
overactievekoolofwaterverversen.
Ik hoop u niet overdonderd te hebbenmetwetenschappelijke begrippen en
hoopdatuweetwaterzoaluithet "holleke"vanuwvissenkanuitgescheiden
worden.

Bilogischeafbraakprocessen

Koralenkweek
SindstweejaarwordensteenkoralengecultiveerdviaeenprojectopDominica
(WI).Daarproducerenzeinzeerruimegetalenhardenzachtkoraalvoorrif-
herstel. Een deelvan de productiewordt ookverkocht. Het zouden immers
geenNederlanders zijnmoest dat niet kunnenmogen. Maar voor ieder ge-
kweektkoraalplaatsenze ertweeterugophetrif. InNederlandis ditkoraal
bij enkelewinkelstekoop.DistributievanditkoraallooptviaDeJongMari-
nelife in Spijk en zo komt er ook in Belgie via de kleinhandel dergelijk ge-
kweektkoraalbinnen.
Wie meer over dit initiatiefwil lezen kan dat op www.coralcompany.nl of
www.savethereef.nl
Recentismij ookbekendgewordendatinOost-Europaenkelekoraalboerde-
rijen opgestart zijn. Oost-Europa is op het gebied van nakweken zoetwater-
vissenalaltijdhaantjedevoorstegeweest.Maarnuookje steentjeshalenvia
Polen?Hetzal straks kunnen enzokomt er echt schot in de zaak "save the
reef"
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WistuhetreedsdatwemetdeclubnaarBlijdorpgaan?
Deredactiekijktnureedsuitnaardeuitstap enlegthaaroorteluisterenwat
allemaalnieuwofvernieuwdis.
Alvasteennieuweaanwinst: gouden pijlgifkikkers.
DiergaardeBlijdorpheeftereenbijzondereaanwinstbij.UitZwitserlandont-
vingdeDiergaardeachtprachtigegoudenpijlgifkikkertjes,dieindedierentuin
vanZürich zijngeboren. Dewetenschappelijkenaam isPhyllobates terribilisenzij behorentotdeallergiftigste soort.Deze

kikkertjes komen voor in het tropisch regen-
woud tenwestenvan deAndes in Colombia.
De huid van één enkel kikkertje bevat vol-
doende gif om 20.000 muizen of 100 vol-
wassen mensen te doden. De Zuid-Ame-
rikaanse indianen maken hier al heel lang
gebruikvan door hun pijlpunten ermee in te
smeren. Wanneer een dier door zo'n inge-
smeerde pijl wordt getroffen, is het op slag

dood.Alshetvleesgebradenwordt,verliesthetgifzijnwerking, enishetvlees
weer gewoon eetbaar. Ookvoor demedischewetenschap kunnen pijlgifkik-
kersvannutzijn. Hetgifdatzeproducereniseenzenuwgif. Erwordtonder-
zoekgedaannaarhumaangebruikvanhetgifalsspierverslapper,voorhartsti-
mulatie enanaesthesie.
Er zijn overigensmaar drie soorten pijlgifkikkerswaarvan het gifwordt ge-
bruiktvoordejacht,maarinMidden-enZuid-Amerikakomenmeerdan 130
verschillende soortenpijlgifkikkersvoor.
Hetmeest opvallend aan pijlgifkikkers zijn hun kleuren. In Blijdorp zijn nu
tweesoortentezien: defelgelegoudenpijlgifkikkerende(diep)blauwepijlgif-
kikker (Dendrobates azureus). Hetbroedgedrag is eveneens opmerkelijk. Hetmannetje lokt het vrouwtje met een luidruchtig kwaakconcert naar een ge-
schikteplaatsomeierenaftezetten.Nadebaltslegthetvrouwtjehaareieren

NIEUWEAANWINSTENINBLIJDORP
Voorbeschouwingclubreis (6september)

DonaldSamyn



-26- Jaargang 18

die vervolgens door het mannetje
worden bevrucht. Hij bevochtigt ze
ook regelmatig tijdens de groei. Als
de larvenuit het ei komen, gaat het
mannetje op het legsel zitten en
klimmen de larven op zijn rug. Zo
brengt hij ze naar open water. De
larven ademen met behulp van
kieuwen.
De kikkertjes in Blijdorp zijn nog
nietvolwassenenhetgeslachtisnog
nietbekend.Zodradaarmeerduide-
lijkheidoveris,wordenerfokpaartjessamengesteld.Debedoelingisomeruit-
eindelijkmeetekwekenendoorinternationale samenwerkingde soorttebe-
houden. Er bestaat nog geen internationaal fokprogramma (eep) voor
pijlgifkikkers,maarverschillende soortenwordenernstigbedreigd, o.m. door
hetverdwijnenvanhetleefgebied(houtkap).

MetdetreinnaarBlijdorpinRotterdam
zorgdatje erde 6 deseptember bij bent!

Eenclubreisvoorde echte aquarianenen terrarianen
...ookdevijverliefhebberszullenwatertanden!

NieuweaanwinsteninBlijdorp

Hetlachhoekje
Hiervolgteen bloemlezingvan verschrijvingen, gehaalduitbrieven, verstuurd
naardediensthuisvestingvan een Vlaamsestad(echtgebeurd!!!)
7 Mijnmanligtmetbrongieters enmijnborstenpiepenookal.

7 Wij kunnen de was niet drogen, mijn vrouw zit al veertien dagen met
haarondergoedomhoogenniemanddiekomtkijken.

7 Ikbenzuinig,wantikbennietzomaariemanddiegas laatontsnappen.

7 Ikwilmijngatdichten, ikheb erlastvan.
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Delaatstevergaderingvan2002istraditioneeleenduikinwarmewaters, noem
heteen inleiding totvakantieplanning2003ofeen afsluitervan een drukjaar
zeeaquaristiek, zoalsjezelfmaarwil!Hetprogrammawerdgesmaaktwantde
zaalzalweereensvol!!
FransPolynesië
Daan enAnouscka zijn er geweest en hebben er duidelijkvan genoten.Wij
mochtenevenmeekijken.
Dezeeilandengroep,middende StilleOceaan(GreatPacific), isvanvulkani-
scheoorsprong.Hetzijnover'talgemeenzeerdesolateeilandendieineenge-
biedliggentergrootteEuropa. 75%vandebevolkingleeftopheteilandTahiti.
Derotsenbestaanuitbasaltenzijnzwartgekleurd.De strandendaarentegen
bestaanuit zeer fijnwit zand, tengevolgevan de afbraakvanhet aanwezige
koraal, ondermeerdankzij detalrijkaanwezigepapegaaivissen, diehetkoraal
systematischvermalentothetfijnstezand.

Heteerste eilanddatwetezienkregen,wasMoorea.
Wekregenerbij eeneersteduikeenvrijzeld-
zame bruinkleurigeForcipiger longirostris tezien. De kleur is inderdaad goed aangepast
aan de zwarte basaltsteen. Verder kwamen
weNaso vlamingii tegen (zwemt er in grotescholen).Watons opvielwas de fenomenale
begroeiingmet steenkoraal, de een naast de
andere. Verder komen daar lantaarnsnap-
pers, die levenvan het aanwezige zoöplank-
ton, voor.Meestal zijnzevergezeldvangeit-

RONDREISLANGSDEPARELS
VANDESTILLE OCEAAN
Verslagvergadering werkgroepzeeaquarianen 20december

HendrikDeMuynck
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Regenboogmakreel

vissen.MurenenverscholenzichtussenmetkalkkokerwormenbezettePorites.Diebeestenzijnmeestverzotopoctopussen,waarvanzeeenarmkunnenam-
puterendooreenslingerbewegingmethunganselijfterwijlzebeethebben.De
zwarte stiprifhaai komt erveelvuldig voor. Met de be-
doeling de geesten van hun voorouders uit de
haai te verdrijven houdt de lokale
bevolkingerangstvalligeenheelritueelop
navooraleer ze zo'n haai doden. Als pelagische
viszagenwedeprachtigeregenboogmakreel.

HettweedeeilanddatwebezochtenwasHuahine.
Hetrifkomttot60mver.Hetbestaatinfeiteuittweeei-
landjes:HuahinenuienHuahineiti.
Devanilleplant (Vanillaplanifolia is eenorchidee) is erhetvoornaamsteexportproduct.
Het is er een idyllische oase van rust, want er is prak-
tischgeentoerisme.Detypischepaalwoningen,palmbo-
men,fijnwitzandenkristalhelderazuurblauwzeewater:
wat kan een mens nog méér verlangen? We zagen er
schooltjesZancluscornutus op 30 cmdiepte!

BoraBora: dit is een “hotel - eiland” en geen nieuwmodelvanVolkswagen
zoals sommigen suggereerden...Menkomteraanmetdevleugelboot.
Eris eengroteberg (727m),vanvulkanischeoorsprong.Menvindter “Rose
garden”, genoemd naar de koralen in de vorm van een roos. Het staat er
stampvolkoraal!Wezagenerdestatigemanta'sboven
ons hoofdvoorbijtrekken. Die dieren, zoals alle gro-
terezeedieren, levenvanhetaanwezigeplankton.
Dezwangerevrouwtjes dragenhunjongop
derug. Iederemantaheefthaareigenteke-
ning op de buik. Ook scholen barracuda's
zwommen voorbij. Bij deze dieren staan de tanden
naarachtergericht, zodatzebij eenbeetvreselijke
verwondingen maken. Als je ze met rust laat ze
volkomenongevaarlijk. Debarracudakanmenvergelijkenmetde snoekvan
hetzoetwater.

Reuzenmanta
( )

Rondreis langsdeparelsvande StilleOceaan
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Verderwarentrompetvissentezien,deschriftkoffervis, engrotetrekkervissen
waarvan het mannetje een kegelvormig nest bouwt in het zand. Duikers
moetensteedsophunhoedezijnvoorzo'nnest,wantbijtedichtnaderenver-
dedigendietrekkervissenzichdooreenhaptegeveninhetduikerpak.

NadepauzegingonzetripverdernaardeTuamotueilanden.
Rangiroavormterhetgrootsteatolterwereld.Hetis77kmlangendelagune
(kratermeer) is in feite het grootste natuurlijk aquarium ter wereld. Er zijn
tweenatuurlijkepassendiehetkratermeeerinverbindingstellenmetdeopen
zee. Dit is zeer belangrijkvoor de leefomstandigheden binnen dit omsloten
meer.Bijvloedstromenmassa'szeewaternaardelagunetoemeteenenorme
snelheid enzoontstaanveel turbulenties. Daarkomendolfijnenop af.Wan-
neer de dolfijnen afkomen, verdwijnen de haaien. Haaien zijn kraakbeen-
vissenenzijnbeduchtvooreenaanvalvandolfijnen!
De napoleonvis (grootste lipvis) komt er voor. De Japanners zouden tot
10.000dollarperdierbieden!Hetis eenbedreigde soort.
DezwarteZebrasomarostratum kanmendaareveneenszienrondzwemmen.Degele rifwachter (Assessorflavissimus) komt enkelvoor opPolynesië.Ver-der: rode soldatenvis, eekhoornvis,Acanthurus olivaceus,Naso unicornis,
Acanthurusmata,Nasovlamingii tussendeHalimeda.Dedoornkroonzeesterpeuzeltallekoralenop.Hunnatuurlijkevijandisdetri-
tonhoorn, maar doordat de tritons zo massaal verhandeld worden en dus
steeds minder te vinden zijn, vormt de doornkroon een serieuze bedreiging
voorhetbrozeevenwichtopdekoraalriffen.
Ook “ElNino” heeft duidelijkzijn invloedgehadbinnen de lagune. In 1996
warmdehetwatereroptot 32 ˚C ,metverblekingvanhetkoraalalsgevolg.
Nuschijnthetrifzichlangzaamteherstellen.
DeFistularia (fluitvis)kregenwetezien.Laatstgenoemdeisdorsoventraalaf-geplat, in tegenstellingmet de trompetvis, die lateraal afgeplat is. Fluitvissen
kunnen bliksemsnel van kleur veranderen om hun prooi ongemerkt te ver-

(fluitvis)
(Chinesetrompetvis)

Rondreis langsdeparelsvande StilleOceaan
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Roodtandtrekkervis

schalken.Afentoelatenzezichalsdrijfhoutnaarscholenkleinevissendrij-
ven, totdatzedichtgenoegbij hunprooizijn.
Eengrotekeizervis (Pomacanthus imperator) dienadert, geeftde indrukvaneenpneumatischeboor,doordekloppingenteweeggebrachtterhoogtevande
zwemblaas.

Voorts zagenwe de roodtandtrekkervis (Odonus ni-
ger).Dezeviskanmetlageredierenwordensa-mengehouden.Verderzagenwenogprach-

tigebeeldenvanAmphiprion chrysopterus(oranjevinanemoonvis)
Aanwal gekomen zagenwe hoe de lokale

bevolking haar dadelpalmen beschermt tegen
een soort heremietkrab, die langs de stam

zijn doel tracht tebereiken: menbevestigtmetalen ringen rondde stam, om
hetklimmenteverhinderen.

Eenkers opde taart?
Alstoemaatjekregenwenogeenmooiereeksdia'stezienvanDidier, dieon-
geveerdezelfdeduiksiteshadbezocht.
Wij warenverwonderd dat er zoveel duikers onder onze zeeaquarianen zijn!
MisschieneentipvoorKristomvolgendjaaralleduikerseensaanhetwoord
telatenenhundia's eenstebekijken?

We bedanken Daan en Didier van harte voor de prachtige natuur die we
kondenbewonderen en de interessanteuitleg. Het leert ons steedsmeer res-
pecttehebbenvooronzebroze ecosystemen. Steedsmeerzienwe indatwe
deplichthebbenomditkostwatkostin standtehouden!

Rondreis langsdeparelsvande StilleOceaan

Beste Andy: hoe gaat het metje?
Jouw moeder en ik zijn gezond en wel. We missen jou.
A.u.b. sluitje computer afen kom naar beneden om iets eten.
Groetjes, papa

Ik ga je verlaten Gilbert.
Jemag debokaal houden, maar ik neem hetwateren de
gekleurde stenen met me mee.
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Bijeenkomstzoet- enzeewater

HET MAKENVANEEN
HOUTENAQUARIUM!
Vrijdag28februari

Eenhoutenaquariumbij God...! Ikhoorjullie al luidopdenkendat
inzo'nbakhetwatererlangsallekantenmoetuitsijpelenenjemoet
klaar staanmet dweil entrekker.Niets is echterminderwaar en ik
zalhetjullieproberenduidelijktemakenbijdeze“Doe-vergadering.”

Er zijnverschillendemethodes om eenhouten aquariumtemaken
en ikzal demanierwaarop ikzevervaardig zo eenvoudigmogelijk
uitleggen. Wewegen de voor- en nadelen af tegenover een glazen
bak. Ondertussenproberenwedetwijfelaars ( endiezullenerzeker
zijn!!!)onderonservanteovertuigendathetnietalglasiswatblinkt!

Afhankelijkvan de tijd die restkrijgenjullie na depauze eventueel
nog eenuiteenzetting doorFree en Gerrit over hoewe voor onze
bakkeneenwelbepaaldeachterwandkunnenmaken.

Onderhetmotto“Onbekendisonbemind”zouikdurvenzeggendat
dit een vergadering wordt waarbij we allemaal, zowel zoet- als
zoutliefhebberveelkunnenvanopsteken.

Allenopafspraakvrijdag 28 februariinons clublokaalDeKlokke.

KristHugelier
FreeDevos
GerritPlovie
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AGENDAWERKGROEPEN

Hetmakenvaneenhoutenaquariumdoor
KristHugelier.
Meerinfoopp. 31

Dia-avond

Ronddetafel

Hetmakenvaneenhoutenaquariumdoor
KristHugelier.
Meerinfoopp. 31

Deredactie isnietverantwoordelijkvoorfoutievevermeldingen


	Colofon
	Index
	Editoriaal
	Pachnoda marginata peregrina
	Het loze vissertje
	Waarnemingen aan het gedrag
	Koistory X
	Biologische afbraakprocessen
	Nieuwe aanwinsten in Blijdorp
	Rondreis langs de parels van de Stille Oceaan
	Het maken van een houten aquarium
	Agenda werkgroepen

